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Hoe staat het er nu voor?

Duurzame energieopwekking 
met gemaaid riet

Groot onderhoud 
Demmerikse brug in de N201

Nu nog wekt hij daarvoor warmte 
en stroom op met een installatie 
waarvoor aardgas als brandstof 
wordt gebruikt. Maar Zwarts is 
behalve ondernemer ook milieu-
bewust en kijkt met een schuin 
oog naar het klimaatakkoord dat 
op termijn de uitstoot van CO2 op 
grote schaal wil tegengaan. Hij wil 
daar zijn steentje aan bijdragen. 
Om die reden heeft hij het bedrijf 
‘Zwarts Energy BV’ in het leven ge-
roepen. Onder die noemer heeft 
hij op zijn eigen terrein achter de 
kassen inmiddels een ‘bio-wkk in-
stallatie’ van Synvalor BV uit Dor-
drecht laten neerzetten die qua 
uitvoering en techniek uniek is in 

de regio en volgens Zwarts zelfs 
in Nederland, misschien wel in Eu-
ropa. Er komt bij deze installatie 
namelijk geen fossiele brandstof 
meer aan te pas om elektrische 
stroom en warmte op te wekken. 
In plaats daarvan organisch ma-
teriaal in de vorm van riet dat af-
komstig is uit de Nieuwkoopse 
Plassen.

Gesloten systeem
De biomassa dient als voeding 
voor de installatie met een gas-
motor waarin aan de biomas-
sa onttrokken brandbare gasvor-
mige bestanddelen worden ver-
brand. De gasmotor drijft een ge-

nerator aan die elektrische stroom 
opwekt. Tevens wordt de warmte 
van de gasmotor toegepast in de 
kas en wordt water opgewarmd 
uit twee grote tanks die buiten op 
het terrein staan. Het proces van 
het onttrekken van brandbaar gas 
aan de biomassa gebeurt in een 
volledig gesloten systeem door 
middel van pyrolyse (vergassing). 
Daarbij wordt kort gezegd brand-
stof verhit zonder dat er zuurstof 
toegevoerd wordt. Er ontstaan 
brandbare gassen die (gezuiverd) 
worden opgevangen en houts-
kool als een restfractie waaruit 
de koolstof ook weer wordt her-
gebruikt. De overblijvende as kan 
zelfs weer worden toegepast als 
‘kunstmest’.

Vervolg elders in deze krant.

Tijdens de werkzaamheden kan 
het verkeer overigens gewoon 
gebruik maken van de brug, met 
uitzondering van vier avonden/
nachten in november. Dan is er 
een halve rijbaanafzetting waar-
bij het verkeer uit beide richtin-
gen beurtelings over de brug 
wordt geleid. De Demmerik-
se brug wordt aan de onderkant 
voorzien van stalen buispalen en 

balken. Deze zullen zorgen voor 
extra stevigheid. De voorberei-
dende werkzaamheden starten 
op 22 oktober waarbij er in de 
week van 29 oktober kabels wor-
den verlegd. Het aanbrengen van 
de palen vindt plaats in vier nach-
ten (12-15 november) waarbij de 
werkzaamheden worden verricht 
vanaf de rijbaan. De afbouwwerk-
zaamheden vinden plaats vanaf 

pontons onder de brug en vinden 
plaats buiten het vaarseizoen. De 
totale klus duurt ongeveer zes 
weken. De werkzaamheden zijn 
regionaal afgestemd met de an-
dere wegbeheerders, de nood- 
en hulpdiensten en het open-
baar vervoer (Syntus). De werk-
zaamheden worden uitgevoerd 
op doordeweekse dagen, tussen 
07:00 en 17:00 uur, met uitzonde-
ring van de vier avonden en nach-
ten.

Vervolg elders in deze krant.

Mijdrecht - Eind 2015 liet gerberakweker Simon Zwarts aan de 
Tuinderslaan via een artikel in de media weten dat hij in de na-
bije toekomst op een duurzame manier bloemen wil gaan telen. 

Regio - Van 22 oktober tot en met 30 november 2018 voert de pro-
vincie Utrecht groot onderhoud uit aan de Demmerikse brug in 
de Provincialeweg (N201) te Vinkeveen.
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Mijdrecht: Omg. Roerdomp en Zwaan (185 kranten)
Wilnis: Omg. Wagenmaker, Scheepmaker (300 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

Inclusief eindejaars-kaartjes

Wat gaat de 
provincie Utrecht 
doen in 2019?

PROVINCIALE STATEN 

UTRECHT

Mijdrecht - Donderdag a.s. is 
het weer extra genieten op de 
Mijdrechtse donderdagmarkt. 
De vaste bezoekers zijn het al ge-
wend, iedere keer verzinnen de 
marktmensen weer iets leuks om 
hun bezoekers te verwennen. 
Morgen (donderdag )hebben ze 
koffi  ekar The Old Style Pastry uit-
genodigd , een bakfi ets waar ie-
dere bezoeker van de markt , gra-
tis een heerlijk kopje koffi  e of 
thee kan krijgen met een stukje 
gevulde speculaas . Dus weer ex-
tra genieten daar in Mijdrecht. 

Vermist Ole
Mijdrecht - Sinds enige tijd is 
Ole vermist. Rechts van de neus 
wit. Geen halsband. Amber kleu-
rig. Wit be� e en witte streepjes op 
poten. Dikke pluimstaart (lichter) 
Heeft u Ole gezien? Bel dan naar: 
06-20969870. Agaat 10. Ole is 
schuw, maar niet bang voor men-
sen. U kunt hem proberen aan te 
halen. Misschien is Ole bij u aan 
komen lopen en in huis gehaald 
maar zijn baasje mist hem ontzet-
tend en wil hem heel graag terug !

Mijdrecht - Uit onderzoek weten 
we hoe belangrijk het is dat kin-
deren bewegen. Wij spelen hier-
op in door stilzitten af te wisse-
len met beweging. Dit doen we in 
de klas tussen de lessen door met 
kleine momenten van beweging. 
Om ervoor te zorgen dat ons 
speelplein nog meer uitnodigt 
tot spel en bewegen is er na de 
zomervakantie begonnen met de 
aanleg van een freerun parkour. 

Een parkour voor jong en oud, 
waar naar hartelust op kan wor-
den geklommen en geklauterd. 
Zowel de kinderen als de mees-
ters en juff en gaan met plezier de 
uitdaging aan.
Naast dat het fi jn is om op te spe-
len, kan het gebruikt worden als 
uitbreiding op de huidige gym-
lessen. Het Team van OBS Twister 
wenst de leerlingen veel klim en 
klauter plezier!

OBS Twister trots op 
freerun parkour

Fiets gestolen
Mijdrecht - “Op woensdag 17 ok-
tober jl, in de middag is de fi ets 
van onze dochter gestolen op 
het plein van De Lindeboom te 
Mijdrecht.” Het betreft een Giant 
XR mountainbike in de kleur zwart 
met rode accenten en een witte 
zadel, zie ook foto.Een ieder die de 
fi ets heeft gezien of thans in be-
zit heeft, graag bellen met: Harold 
Roumimper 06-18490643.

Marktkooplieden delen 
weer uit!
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 2 
DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang

Oplage: 15.800

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit 
Huisartsenpost Leidse Rijn, 
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het 
weekend en voor werkdagen van 
17.00-08.00 uur

APOTHEEK
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis, 
0297-303903. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u.

Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.30-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.

Apotheek Mijdrecht
Ho�and 48 Mijdrecht, 
0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 

Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583. 
Open: 22.00-08.00 u.

ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl

STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk 
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, 
0297-293939.

Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen, 
0297-263758, www.dkavv.nl. 

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

STICHTING THUIS STERVEN DE 
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, 06-51451130.

TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562 
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Dubloen 36 Mijdrecht 
R. Rap, 0297-286436

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.

INFORMATIEF

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut 
voor natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde 
Venen & Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 
0297-563183

De veenmol is een insect van 
ongeveer 4,5 cm lang, het 
mannetje iets kleiner dan het 
vrouwtje.
Ze leven onder de grond in 
holletjes en gangen. Ze heb-
ben voorpoten met stevige 
klauwen zodat ze snel kunnen 
graven, net als de grote mol. 
Ze kunnen heel makkelijk ach-
teruit lopen door hun gangen, 
want ze hebben niet alleen 
voelsprieten op hun hoofd 
maar ook op hun achterwerk.
Echt appetijtelijk ziet hij er niet 
uit. Toch moeten we van hem 
houden. De veenmol heeft een 
hele tijd op de rode lijst ge-
staan als bedreigde diersoort. 
Zijn aantallen liepen ernstig 
terug.   Daarna was hij “kwets-
baar”. Nu hoeven we alleen 
nog op hem te passen, van 
hem te houden dus.
Maar waarom doet hij dan al-
les om zich gehaat te maken? 
Hij heeft zich gevestigd in mijn 
gras. En niet alleen. Met tien-
tallen. En daar doet hij zich te-
goed aan de wortels van mijn 
gras. Heerlijk vinden ze dat.
Na de droge periode zag ik 
wel 10 grote bruine plekken in 
mijn gazon. Ik dacht: een paar 
regenbuitjes en alles is weer 
groen.  Maar nee, de plekken 
bleven en werden bruiner en 
bruiner. Daar zijn veenmollen 
actief zei de hovenier.

Nu gaan de veenmollen bin-
nenkort in winterslaap. Maar 
wat gebeurt er volgend jaar? 
De mannetjes maken een hol-
letje en gaan daar hun trilzang 
laten horen om vrouwtjes te 
lokken. Als dat lukt maakt het 
vrouwtje een kraamkamer en 
daarin legt ze tenminste 250 
eitjes.  Na drie weken zijn het 
nimfen, ze vervellen 10 keer, 
houden twee jaar een winter-
slaap. En daarna heb ik er per 
vrouwtje 250 veenmollen bij.
Stel nu eens dat ik nu 20 
vrouwtjes veenmol heb, dan 
zijn  er over twee jaar 5000 
veenmollen. De veenmollen 
die nu bij mij wonen zijn er dan 
niet meer maar 5000 veenmol-
len vind ik wel erg veel.
Ik hoop dat de veenmollen 
nu snel in winterslaap gaan. 
En dat het gras dan nog even 
groeit. Dan heb ik een winter 
om na te denken….

Catherine

Haat en liefde in
de polder

De veenmol  is niet zo lief

KnA orkest en sursum 
corda geven gratis concert
Uithoorn - Op zaterdag 3 novem-
ber a.s. zal het KnA Orkest samen 
met Surum Corda, het harmonie-
orkest uit Aalsmeer, een concert 
verzorgen in het Muziekgebouw 
aan het Legmeerplein. Dit con-
cert is gratis toegankelijk.
Voor het KnA Orkest is het con-
cert de laatste fase in de voorbe-

reiding naar deelname aan het 
festival in Hoofddorp. Tijdens dit 
festival zal het orkest worden be-
oordeeld door een vakkundi-
ge jury. Dit soort aktiviteiten zijn 
van belang voor het orkest; het 
is goed om te weten in hoeverre 
het orkest is ‘gegroeid’ en wat de 
verbeterpunten zijn.

Festival
Tijdens het concert op 3 novem-
ber zal het KnA Orkest de stukken 
ten gehore brengen die ook op 
het festival gespeeld zullen wor-
den: ‘October’ van Eric Whitacre. 
Een prachtig, meeslepend stuk 
waarbij vooral de dynamiek en 
het samenspel van het orkest van 

belang is. ‘Ireland: of legend and 
lore’ van Robert W. Smith. Een 
stuk wat doet denken aan de ver-
vlogen tijden in Ierland en Schot-
land, historisch en folkloristisch. 
Als laatse de ‘Suite of old ameri-
can dances’. 

Een suite die bestaat uit 5 stuk-
ken welke de verschillende ame-
rikaanse dansen vertegenwoor-
digen; de cakewalk, schotse dans, 
de western one step, wallflower 
waltz en als laatste de vrolijke rag. 
Sursum Corda zal spelen: ‘Where 
the Eagels soar’ van Steven Rei-
neke, ‘the Duk of Albany’ van Ja-
cob de Haan en ‘Dances of Inno-
cence’ van Jan van der Roost. Een 
zeer gevarieerd programma dus. 

U bent van harte welkom tijdens 
dit concert! Aanvang 20.00 uur, 
zaal open 19.30 uur. Op de foto 
ziet u beide orkesten in actie tij-
dens AmstelProms 2018.

Tentoonstelling kleindiervereniging 
“Onze Langoren”
Regio - Op vrijdag 26 en zater-
dag 27 oktober a.s. houdt klein-
diervereniging “Onze Langoren” 
weer voor de 83ste keer haar 
jaarlijkse tentoonstelling. En net 
zo als afgelopen jaren zal er weer 
een grote diversiteit aan dieren 
zijn. Er zullen dieren geshowd 
worden door leden uit de wij-
de omtrek zoals b.v. De Ron-
de Venen, Uithoorn, Aalsmeer, 
De Kwakel en zelfs Amsterdam. 
Ook dit jaar zijn we opnieuw te 
gast bij Fam. De Graaff, Ooster-
landweg 3a in Mijdrecht. Er zul-
len ruim 200 dieren tentoonge-
steld worden en dit zijn konij-
nen,  grote- en dwerghoenders, 
sier- en watervogels en cavia’s. 
De leden, waaronder ook jeugd-
leden,  brengen veel dieren van 
verschillende rassen en kleur-
slagen in de kooien.. Op vrijdag 
zullen er 5 nationaal bekende 
keurmeesters druk bezig zijn al-
le dieren te keuren op hun speci-
fieke eigenschappen. In de loop 
van de middag zullen de keur-
meesters de prijswinnaars aan-
wijzen. Voor de liefhebber van 
kleindieren is een bezoek aan 
deze tentoonstelling zeer zeker 
de moeite waard. Als u interes-
se heeft voor bepaalde rassen of 
erover denkt b.v. een konijn of 
cavia aan te schaffen dan lopen 
er mensen rond die u antwoordt 
kunnen geven op uw vragen. 
Ook nu is er weer voor de kinde-
ren een knuffelhoekje ingericht 
waar ze met een aantal dieren 

kunnen spelen en knuffelen en 
deze dieren zijn ook te koop. En 
de enveloppenstand met leuke 
prijzen is natuurlijk ook weer aan-
wezig. Laat u verrassen en kom 
even kijken. 

De toegang is natuurlijk zoals al-
tijd gratis!! De tentoonstelling is 
geopend op vrijdag 26 oktober 
van 15.00 tot 22.00 uur en op za-
terdag 27 oktober van 10.00 tot 
16.00 uur.

Oliebollen te koop voor 
verwarmen kindertehuis
Vinkeveen - Zaterdag 27 okto-
ber worden in Vinkeveen in alle 
vroegte weer oliebollen gebak-
ken. De verkoop is op het par-
keerterrein van winkelcentrum 
Zuiderwaard. 

De ZWO groep van De Morgen-
ster steunt met de opbrengst het 
kindertehuis “Kerub” in Roemenië 
van Stichting ROKI in Wilnis. Het 
huis in de streek Transsilvanië is 
opgestart door Sandra van Rijssel 
en is in volle werking. Maar ver-
beteringen zijn nog altijd nodig. 
Complete gezinnen leven nog in 
kleine hutjes, kinderen gaan niet 
naar school en worden vaak aan 
hun lot overgelaten. Ons is ge-
vraagd of we de aankoop van de 
houtvoorraad voor de komende 
winter willen sponsoren. Dat gaat 
dan om 50 m3 hout voor de cen-
trale verwarming van oktober tot 
april. Ook wordt in de winter het 
eten gekookt op houtvuur. Rond-
om grote steden hebben huizen 

wel een gasaansluiting maar in 
de streek van het kindertehuis 
moet men het met hout stook 
doen. En door de grote vraag is 
hout duur.De oliebollen verkoop 
levert netto geld op. De kos-

ten worden betaald uit de ver-
koop van de oudejaars oliebol-
len. U kunt oliebollen per stuk 
kopen maar ook per zak van 10 
stuks. Bestellen voor 27 oktober 
kan ook, maar alleen wanneer u 
er 30 of meer wilt kopen. Ze wor-
den dan op zaterdag 28 oktober 
in De Ronde Venen bij u thuisge-
bracht. De oliebollen kosten 80 
cent per stuk. Bestellen kun je op 
telefoonnummer 06 55798831.

For all ladies
De Ronde Venen - Op 10 novem-
ber a.s. zal in de Boei in Vinkeveen 
een For all Ladies Day worden ge-
organiseerd met de lokale be-
drijven. De ondernemer is steeds 
meer op zoek naar verbindingen 
met de consument en ziet moge-
lijkheden dit te doen door middel 
van 1 op 1 contact met de consu-
ment. De Boei is een mooie loca-
tie om de consumenten te ont-
vangen en ondernemers met 
uitéénlopende producten staan u 
graag te woord. Ook zal een de-
mo gegeven worden over Sal-
sa dansen en workshop bloem-
schikken. Vooral de mensen uit 
regio Ronde Venen die op deze 
zaterdag denken een leuke dag 
te kunnen hebben zijn uiteraard 
welkom om met de deelnemers 
in gesprek te gaan en te verdie-

pen in de lokale en regionale pro-
ducten en diensten.
Kom ook op 10 november naar de 
Boei in Vinkeveen en vanaf 11.00 
uur is het geopend voor het pu-
bliek. De entree is gratis.

Verzamelaars-
markt
Mijdrecht - Zaterdag, 27 oktober 
van 09.30 tot 13.00 uur is weer de 
verzamelaarsmarkt in ‘t Oude Pa-
rochiehuis, Bozenhoven 152 te 
Mijdrecht. Er zijn munten, winkel-
wagenmuntjes en ander verza-
melwaar. Ook zijn er stuiverboe-
ken, waar u voor weinig geld uw 
postzegelverzameling kunt aan-
vullen.
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Duurzame energieopwekking 
met gemaaid riet
Vervolg van de voorpagina

De installatie is voorzien van al-
le mogelijke beveiligingen en 
controlepunten. Zodanig dat de 
installatie zichzelf meteen uit-
schakelt bij een mogelijke cala-
miteit. Verder zorgen bij het sy-
steem ingebouwde filters voor 
opvang van mogelijke schadelij-
ke stoffen, maar ook fijnstof zo-
dat die niet worden uitgestoten. 
De uitstoot van CO2 is boven-
dien te verwaarlozen. Het proces 
is bovendien nagenoeg reukloos. 
Het riet wordt op locatie in een 
80 meter lange en 9 meter hoge 
veldschuur gedroogd, versnip-
perd en vervolgens in de vergas-
singsinstallatie geblazen. Voor de 
bouw, het installeren en het ge-
bruik van deze ‘energiecentrale 
op zijn terrein is officieel vergun-
ning verleend door overheids-
instanties. Tot zover in het kort 
technische informatie over de in-
stallatie die in een bebouwing is 
ondergebracht welke achter het 
kassencomplex van Zwarts van-
af de Schattekerkerweg te zien is, 

inclusief twee grote aluminium-
kleurige watertanks voor de op-
slag van warm water.

Onbetrouwbare partner
Met behulp van Europese subsi-
die, het Ministerie van EZ, de Pro-
vincie Utrecht, de Dienst Milieu-
beheer en de gemeente is het 
plan destijds in gang gezet. Daar 
komt bij dat de Provincie en Na-
tuurmonumenten van hun ge-
maaide en overtollige riet af zijn, 
want die kunnen er nergens mee 
naartoe. Het werd in de open 
lucht verbrand wat zeer milieu-
belastend was, maar dat is in-
middels bij de wet verboden. Het 
wordt gebracht, gelost en opge-
slagen op de locatie achter de 
kassen bij Zwarts waarna het als 
brandstof voor de energiepro-
ductie wordt gebruikt. Er worden 
dus twee vliegen in één klap ge-
slagen. “Waar iedereen het heeft 
over het opwekken van duur-
zame energie met windmolens, 
zonnepanelen, waterkracht en 
dergelijke is dit een innovatie-
ve vinding, dat als pilotproject is 

Fairtrade-titel gehandhaafd
De Ronde Venen - Sinds vijf jaar 
is De Ronde Venen Fairtrade Ge-
meente, maar met regelmaat 
moet de titel door de landelij-
ke jury herbevestigd worden. De 
stuurgroep Global Goals spant 
zich daarvoor in en richt zich op 
behoud en uitbreiding van het 
aantal fairtrade organisaties en 
bedrijven. Binnen De Ronde Ve-
nen is fairtrade steeds meer ge-
accepteerd. Voor armoedebestrij-
ding en duurzame consumptie en 
productie blijven betrokken in-
woners zich inzetten. Het thema 
van de Internationale Fairtrade 
Week van 28 oktober tot en met 
4 november is ‘Empowering Wo-
men’. Fairtrade wil namelijk onge-
lijke machtsrelaties doorbreken 
en vraagt daarom originele foto’s 
te maken van fairtrade produc-
ten met powervrouwen en die fo-
to’s te delen op Facebook of Insta-
gram. Maar er is meer gaande: In 
de Fairtrade Week wordt er in de 
gemeente op diverse manieren 
aandacht aan eerlijke handel en 
duurzaamheid besteed. Zo orga-
niseert Wereldwinkel Abcoude bij 
Plus Koot op zaterdag 27 oktober 
‘Fair Proeven’, een kleine proeverij 
met heerlijke oosterse gerechtjes, 
gemaakt met ingrediënten die 
bij Plus en in de wereldwinkels te 
koop zijn. Bij de wereldwinkel in 
Mijdrecht krijgt de klant bij aan-
koop van twee pakken koffie of 
thee een zakje Tony Chocolone-

ly chocolaatjes cadeau. Fort Nig-
tevecht, vlakbij de nieuwe fiets-
brug en het eerste Fairtrade Fort 
in het land, is open van 11.00 tot 
17.00 uur. De beheerder schenkt 
dan voor de liefhebbers eerlijke 
koffie en thee. Bij mooi weer is 
middenin de Wilnisse polder uit-
zichttoren De Grote Sniep open 
met koffie, cheese cake en duur-
zame taart. En het Mijdrecht-
se restaurant Rendez Vous zet 
een hele week een fairtrademe-
nu op de kaart, waarbij fairtrade 
wijn kan worden gedronken. Al-
lemaal even leuk en lekker. De-
ze activiteiten en de talloze fair-
trade bedrijven en organisaties 
zorgen ervoor dat De Ronde Ve-
nen zich Fairtrade Gemeente kan 
blijven noemen. De stuurgroep 
Global Goals is daar zeer blij mee. 
De stuurgroep is er ook verheugd 
over dat de katholieke kerk in Ab-
coude, de Cosmas en Damianus 
binnenkort Fairtrade Kerk wordt 
en spreekt de verwachting uit dat 
in de kerkelijke gemeenschap de 
fairtrade gedachte actief wordt 
uitgedragen. De officiele over-
handiging van het bord FAIR-
TRADE KERK zal plaats vinden tij-
dens een speciale dienst op zon-
dag 25 november. De stuurgroep 
Globaal Goals spreekt zich uit: 
als iedereen in De Ronde Venen 
fairtrade omarmt, dan heeft het 
oranje bord FAIRTRADE GEMEEN-
TE werkelijk inhoud.

De voorraad(veld)schuur, goed voor 70 x 6,5 x 9 m voorraad gehakseld 
riet (biomassa)

Opslag van water in twee 300 m3 tanks

De installatie waar riet via pyrolyse wordt omgezet in brandbare gassen

neergezet. Je zou zeggen dat in 
deze tijd waar het begrip ‘duur-
zaam’ van de daken wordt ge-
schreeuwd, iedereen juichend 
omhoog zou moeten springen bij 
dit innovatieve initiatief. Nou ver-
geet het maar. In eerste instan-
tie ging de overheid helemaal 
met ons mee, totdat er werd ge-
constateerd dat er geen regelge-
ving op dit (pilot) project van toe-
passing was (wat betreft het be-
grip ‘vergassing’). Toen haakte 
diezelfde overheid korte tijd la-
ter gewoon af. We hebben een 
hele hoop gedonder gehad om 
via juridische procedures het pro-
ject toch te kunnen blijven voort-
zetten en hebben tevens aan al-
le regelgeving voldaan. Er werd 
bijvoorbeeld gekeken naar pun-
ten en komma’s in de contracten 
en er werden eisen gesteld aan 
het tijdstip van opstarten. Dat 
had in april dit jaar al moeten ge-
beuren. Maar door allerlei (nieu-
we) opgelegde overheidsregel-
geving werd dat niet gehaald en 
dat laatste werd ons als onder-
nemer in de schoenen gescho-
ven. Ook ging het met de subsi-
dies mis. Kortom, waar wij lange 
tijd een handreiking hadden ge-
kregen hebben we vervolgens in-
eens tegenwerking ontmoet. In 
die zin hebben wij de overheid 
dan ook als een onbetrouwbare 
partner leren kennen,” vertelt Si-
mon Zwarts die zegt vaak slape-
loze nachten van het project te 
hebben gehad maar het wel gaat 
doorzetten.

Hoever staan we nu?
“In februari dit jaar was de instal-
latie zover klaar dat we de laat-
ste puntjes op de i konden gaan 
zetten om in april proef te draai-
en,” gaat Zwarts verder. “Om het 
riet als brandstof geschikt te ma-
ken zijn er droogboxen geplaatst 
en is er een hakselinstallatie ge-

installeerd in de veldschuur. Eind 
juni zijn we het riet geschikt gaan 
maken om als brandstof te die-
nen, maar dat gaf zoveel geluids-
overlast dat we ermee gestopt 
zijn. Dat was tevens aanleiding 
om nieuwe apparatuur te zoe-
ken en aan te schaffen die in een 
geluiddichte omgeving zijn werk 
gaat doen. We verwachten dat 
die eind oktober geleverd en ge-
plaatst zal worden, inclusief een 
portaalkraan in de veldschuur om 
het riet naar de verwerkingsin-
stallatie te brengen.
Dan kunnen we echt proefdraai-
en. Intussen is de installatie wel 
getest met het aanwezige mate-
riaal uit de opslag wat er nog was 
en daar kwamen al doende nog 
een paar kinderziekten uit. Maar 
dat kan je verwachten bij een 
unieke installatie.
We zitten nu echt in de opstart-
fase en hebben de installatie ze-
ven keer opgestart om de (overi-
gens geringe) kinderziekten eruit 
te halen. Naar verwachting kan 
de installatie voor het einde van 
dit jaar in bedrijf kan zijn.” Op het 
terrein van Zwarts liggen nu nog 
bergen riet wat nu niet meteen 
de omgeving siert. Simon is zich 
daarvan bewust.
Omdat de installatie nogal wat 
‘brandstof’ gebruikt zullen de 
bergen riet in een ommezien in 
de veldschuur voor bewerking 
verdwenen zijn als de (nieuwe) 
eenheid om het te hakselen in 
productie gaat. Dat kan volgens 
hem in twee weken tijd.

Herontwikkelingsplannen
Er zijn plannen om het gebied 
rond de tuinderslaan te gaan 
herinrichten als een ‘aantrekke-
lijke dorpsrand met gemengde 
functies’. Ondernemers gaan el-
ders ondernemen met hun bloe-
men waarna het gebied geschikt 
wordt voor (meer) woningbouw 

achter het Wickelhofpark. Dan 
zou de stille en reukloze energie 
installatie van Zwarts daarin kun-
nen bijdragen met de levering 
van schone energie.
“Dat is heel goed mogelijk, want 
deze installatie zou theore-
tisch vierhonderd woningen van 
stroom en warmte kunnen voor-
zien. Daarnaast kan je het hele 
project inbedden in groen waar-
door het vrijwel niet opvalt in 
het landschap. Maar ja, of het 
zover komt? Ik laat het wel over 
mij heenkomen. Maar dan moet 
de gemeente met het herinrich-
tingsplan wel doorpakken want 
nu is het ijzer heet. Zie de grote 
vraag naar woningen en de ster-
ke keuze voor alternatieve ener-

gie. Daar moet je geen jaren meer 
mee wachten want dan hoeft het 
niet meer. De gemeente is boven-
dien belanghebbende in deze 
want die heeft hier ruim 11 hec-
tare grond liggen wat ze al der-
tig jaar in bezit hebben, maar er 
nooit iets mee gedaan. Dat kan 
straks wel en dan zouden wij 
kunnen zorgen voor alternatie-
ve schone energie,” aldus Simon 
die zegt zich de komende tijd 
met Jacques en Martin van Syn-
valor BV voornamelijk bezig te 
gaan houden met het opstarten 
en laten draaien van de installatie 
voor de productie van stroom en 
warmte. Zodra dat probleemloos 
verloopt zullen wij u dat in deze 
krant laten weten.

Herfst in de Buurtkamer
De Hoef - Buiten schijnt de zon 
nog volop, maar in de Buurtka-
mer zijn ze al bezig geweest met 
herfstactiviteiten. Er zijn prach-
tige herfststukjes gemaakt in 
mooie rode, gele en bruine kleu-
ren. Wat zijn er toch een creatieve 
gasten in deze Buurtkamer.
Een week daarna hebben de vrij-

willigers hun kooktalenten weer 
eens laten zien. Zelfgemaakte 
pompoensoep, pannenkoeken 
met stroop, suiker en appelcom-
pote. Nog even nasmullen van 
het kaneelijs met slagroom en ka-
neelkoekjes. Al met al zijn ze in de 
Buurtkamer in De Hoef goed be-
gonnen aan de herfst.

Groot onderhoud Demmerikse brug 
in de N201
Vervolg van de voorpagima

Verkeersmaatregelen
In de week van 29 oktober-2 no-
vember kan het verleggen van 
kabels wat hinder geven op en 
langs het fietspad. Verkeersrege-
laars zorgen ervoor dat fietsers 
veilig kunnen passeren. Voor het 
aanbrengen van de palen, moet 
de weg gedurende vier avonden/
nachten voor de helft worden af-
gesloten. Het gaat om de volgen-
de avonden/nachten: Maandag-

avond 12 november, 21:00 uur 
tot dinsdagochtend 13 novem-
ber 06:00 uur; dinsdagavond 13 
november, 21.00 uur tot woens-
dagochtend 14 november 06:00 
uur; woensdagavond 14 novem-
ber, 21:00 uur tot donderdag-
ochtend 15 november 06:00 uur; 
donderdagavond 15 november, 
21:00 uur tot vrijdagochtend 16 
november 06:00 uur, waarbij vrij-
dagavond 16 november is inge-
pland als reserveavond voor als 
de werkzaamheden uitlopen.

Tijdens de halve rijbaanafzet-
ting wordt het verkeer met tij-
delijke verkeerslichten beurte-
lings langs de werkzaamheden 
geleid. Dit kan enige vertraging 
geven. Bij calamiteiten krijgen de 
nood- en hulpdiensten altijd een 
vrije doorgang. Bij alle wegwerk-
zaamheden kunnen onvoorziene 
omstandigheden roet in het eten 
gooien waardoor het werk moet 
worden uitgesteld naar een later 
moment. Bijvoorbeeld als het lan-
ge tijd achter elkaar hard regent.

Geluidsoverlast
De wegwerkzaamheden brengen 
de nodige geluidsoverlast met 
zich mee. Dat is helaas onvermij-
delijk. Vooral het intrillen van de 
buispalen kan de nodige geluids-
overlast geven. Tijdens de werk-
zaamheden wordt gebruik ge-
maakt van geluidssignalen, de 
‘piepjes’. 
Deze signalen gaan af als de 
vrachtwagens achteruitrijden. 
De signalen zijn verplicht om de 
veiligheid van de wegwerkers te 
borgen. Wilt u op de hoogte blij-
ven van alle werkzaamheden aan 
Utrechtse provinciale wegen? 
Volg @werkaandewegutr dan op 
Twitter.

Vandalen steken kunst-
grasveld Argon in de brand
Mijdrecht – Zondagochtend 
vroeg ontdekte voorbijgangers 
dat het kunstgrasveld van voet-
balvereniging Argon in de brand 
stond.
De snel gearriveerde brandweer 
kon niet meer voorkomen dat 
het veld totaal werd verwoest. De 
brandweer ontdekte vuurwerk 
resten op het veld . De politie is 
een onderzoek gestart naar dit 
vandalisme. Het terrein is bevei-

ligd is met camera’s en deze beel-
den worden teruggekeken. 
Argon is zwaar gedupeerd. De 
eigenaar van het veld is de ge-
meente. Burgemeester Divendal 
is samen met wethouder Kroon 
en het Argon bestuur pools-
hoogte gaan nemen en hadden 
geen goed woord over deze zin-
loze vernieling. De politie vraagt 
eventuele getuigen contact met 
hen op te nemen





De Ronde Venen - Op 21 oktober 
was het 60 jaar geleden dat Jan 
en Wil de Bruijn-Weber elkaar in 
Sint-Willibrordus kerk in Amster-
dam elkaar het ja woord gaven. 
Zij hadden dat 4 dagen eerder al 
voor de wet gedaan en daarmee 
de eerste stap gezet richting hun 
diamanten huwelijksdag. Jan de 
Bruijn werd 83 jaar geleden ge-

boren in Helden-Panningen, in 
de buurt van Venlo, en verhuis-
de na wat omzwervingen in Lim-
burg tijdens de oorlog met zijn 
familie naar Amsterdam. Willy 
Weber werd geboren in de buurt 
`de Pijp´ en is een geboren en ge-
togen Amsterdamse.
Ze leerden elkaar tijdens het dan-
sen kennen. Aanvankelijk woon-

den zij op een bovenkamer in 
Amsterdam, maar binnen een 
jaar kregen ze de kans om via 
een woningruil te verhuizen naar 
Mijdrecht. Daar zijn hun 3 kinde-
ren geboren en wonen zij inmid-
dels bijna 60 jaar. In het begin 
werkte Jan nog als service mon-
teur van drukkerij machines door 
het gehele land, maar kon na 
een paar jaar bij Johnson Wax in 
Mijdrecht aan de slag waar hij tot 
aan zijn pensionering bleef. 

Pensioen
Na zijn pensioen ging Jan bij het 
Tuschinski theater in Amsterdam 
helpen met de restauratie van 
het theaterorgel waar hij jaren-
lang trouw bijna iedere zaterdag 
naartoe ging. Met diezelfde han-
digheid was hij tot voor kort nog 
bezig met het beoefenen van zijn 
andere grote hobby, het repare-
ren van klokken. Wil werkte tot 
haar huwelijk in een atelier. Toen 
de kinderen eenmaal wat groter 
waren ging ook zij in Mijdrecht 
aan de slag. Eerst bij een mode-
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PvdA/GroenLinks maakt zich zorgen 
over verkoop wooncomplex De Kom
Mijdrecht - Op de website zorg-
vastgoed.nl wordt wooncomplex 
De Kom in Mijdrecht te koop aan-
geboden als interessante beleg-
ging. PvdA/GroenLinks maakt 
zich zorgen of bij verkoop van 
De Kom de woningen beschik-
baar zullen blijven voor oude-
ren om betaalbaar te kunnen wo-
nen met zorg. Daarom heeft de 

partij schriftelijke vragen gesteld 
aan het college van Burgemees-
ter en Wethouders. Fractievoor-
zitter Pieter Kroon: “We hebben 
in De Ronde Venen maar weinig 
plekken waar ouderen met zorg 
kunnen wonen. De Kom is dan 
ook belangrijk voor De Ronde Ve-
nen. Het mag niet zo zijn dat dit 
verdwijnt, of minder toeganke-

lijk wordt, wanneer De Kom een 
nieuwe eigenaar krijgt.”
Wooncomplex De Kom 
De Kom is nu eigendom van de 
Zonnehuisgroep Amstelland en 
er wonen mensen met 24-uurs 
zorg. Daarnaast is een aantal van 
de appartementen verhuurd in 
de vrije sector. In de verkoopad-
vertentie wordt De Kom vermeld 

als zijnde een interessante be-
legging. PvdA/GroenLinks maakt 
zich zorgen over welke gevolgen 
dit heeft voor de huidige en toe-
komstige bewoners. Pieter Kroon: 
“Voorkomen moet worden dat 
de appartementen voor toren-
hoge prijzen verkocht dan wel 
verhuurd worden. Ook is het be-
langrijk dat de zorg die nu gebo-
den wordt, ook blijft bestaan. We 
willen dan ook snel duidelijkheid 
van het college!”
Schriftelijke vragen aan het col-
lege
PvdA/GroenLinks heeft het col-
lege via schriftelijke vragen ge-
vraagd of zij bekend is met het 
feit dat De Kom in de verkoop 
staat en of zij aan kan geven wel-
ke gevolgen dit heeft voor zo-
wel de huidige als toekomstige 
bewoners. Zo wil de partij we-
ten of de woningen met 24-uurs-
zorg blijven bestaan en of ook 
de thuiszorg die De Kom nu aan-
biedt behouden blijft. De partij 
wil ook weten of het college in 
gesprek is geweest met de Zon-
nehuisgroep en zo niet, of het 
college dat op zeer korte termijn 
alsnog wil doen. PvdA/Groen-
Links wil dat het college zich inzet 
om de zorgfunctie van De Kom te 
behouden.

Marktkoopman
van de week

Misschien is het u ontgaan, 
maar de Weekmarkt kent ook 
een heuse ‘verspoelier’. Hij staat 
met zijn moderne verkoopwa-
gen in de middelste rij op het 
Raadhuisplein. Hans Busse is 
de naam en ook degene die 
u onder andere in zijn wagen 
ontmoet.
Hij is al vele jaren poelier van 
zijn vak en biedt een compleet 
assortiment aan kip (ook aan 
het spit) en talloze kipspecia-
liteiten. In zijn wagen heeft hij 
daarvoor een heuse keuken in 
bedrijf. “We hebben heel veel 
in de aanbieding waarbij we 
het merendeel in eigen beheer 
bereiden, zoals heerlijke gril-
lworst, cordon bleu, krokante 
schnitzels, Bourgondische 
schnitzels en nog veel meer. 
Voorbereiden doen we op onze 
eigen locatie in Woerden, af-
werken en verder klaarmaken 
hier in onze wagen.
En alles vers hoor, iets wat we 
elke dag ook zoveel mogelijk zo 
willen houden. Daarin onder-
scheiden we ons. En we heb-
ben natuurlijk ook regelmatig 
aanbiedingen,” vertelt Hans 
die meedeelt dat hij twee jaar 
geleden op de markt is gaan 
staan met de tegenwoordige 

verkoopwagen die hij toen had 
overgenomen. “De wagen is 
nu een paar jaar oud en raakt 
in onze ogen wat gedateerd. 
Reden om een keer uit te zien 
naar een nieuwere versie. Een 
nieuwe vrachtauto hebben 
we al aangeschaft.” Hans geeft 
desgevraagd aan dat hij vanaf 
zijn 18e in het vak zit en twin-
tig jaar bij dezelfde poelier 
heeft gewerkt maar in zijn hart 
toch altijd graag zelfstandig 
wilde zijn ondanks dat hij er 
met plezier werkte “Twee jaar 
geleden diende die kans zich 
aan met als gevolg dat ik nu 
als zelfstandig ondernemer op 
de Weekmarkt sta. Mijn echt-
genote is mijn backup voor de 
administratie en de boekhou-
ding en dikwijls helpt ook mijn 
schoonzusje mee in de wagen. 
Het is een echt familiebedrijf,” 
lacht Hans die verder aangeeft 
van dinsdag tot zaterdag op 
vijf markten te staan, waarvan 
donderdags op de Weekmarkt 
in Mijdrecht. Kip is nog steeds 
het lekkerste stukje vlees en 
iedereen kan en mag het eten. 
Verspoelier Hans Busse advi-
seert u graag bij uw keuze. De 
aanbiedingen op de foto zijn 
wellicht niet meer actueel.

van de week

Hans Busse
Verspoelier

De komende weken wordt elke keer een marktkoopman of 
koopvrouw van de Weekmarkt Mijdrecht in het zonnetje gezet.

Jan en Wil de Bruijn-Weber 60 jaar getrouwd
zaak en later in een winkel met 
sportkleding. Wil haar hobby´s 
zijn schilderen en gedichten 
schrijven. 
Samen genieten ze volop van kin-
deren en kleinkinderen. Dat ze 
nu ook al overgrootouders zijn 
van 3 achterkleinkinderen vinden 
ze geweldig. Ze hebben onlangs 
nog de verjaardag mogen vieren 
van het jongste familielid, hij is 1 
jaar geworden. 
Ook dit diamanten paar werd ver-
rast met het bezoek van burge-
meester Maarten Divendal. Zij 
kregen namens de gemeente al 
eerder een prachtig bloemstuk. 
Van de burgemeester kregen zij 
ook nog het fraaie boek `WOL-
KEN WILD WATER` van Maarten 
Koch aangeboden. Met ook nog 
de aanwezigheid van hun drie 
kinderen en schoonzoon werd 
het een gezellige drukte en kijkt 
het diamanten paar terug op een 
leuke middag met zijzelf in het 
middelpunt van de belangstel-
ling. Foto: copyright © Marlies 
Wessels 2018

Laat uw spullen taxeren en help onze vluchtelingen!
Taxatiedag Ja Kunst Nee Kunst
De Ronde Venen - Op 3 novem-
ber a.s. organiseert Rotaryclub 
Vinkeveen-Abcoude weer een 
Taxatiedag ‘Ja Kunst Nee Kunst’. 
Deze vindt plaats in De Boei, 
Kerklaan 32 in Vinkeveen (11.00-
16.00 uur). Het motto van de-
ze actie is ‘Samen Leven’. De op-
brengst is bestemd voor de 
vluchtelingen in onze gemeen-
te: er zullen onder meer zwemles-
sen voor hen worden georgani-
seerd en fi etsen beschikbaar wor-
den gesteld. 
Heeft u thuis nog iets staan waar-
van u graag wilt weten wat het 
waard is, dan loont het zeker de 
moeite om langs te komen! 

Startschot
Twee Rotaryleden gaven op 15 

oktober 2018 het startschot voor 
de publiciteitscampagne van de 
Taxatiedag door de eerste fl yer 
aan de familie Mahmoud Ali aan 
te bieden.
De reden dat zij juist voor deze fa-
milie kozen, is dat de Rotaryclub 
aan vluchtelingen in onze ge-
meente tweedehands fi etsen le-
vert. Zo ook aan de familie Mahm-
oud Ali. Toen deze familie hoorde 
dat de Rotaryclub in de publici-
teitscampagne voor de komen-
de Taxatiedag gebruik wilde ma-
ken van levensgrote kunstobjec-
ten op de drukste plekken in on-
ze gemeente, waren zij er als de 
kippen bij om hun diensten aan 
te bieden. Helaas bleek dit woes-
te plan niet haalbaar en moesten 
zij worden teleurgesteld. Het aan-

bieden van de fl yer was dus een 
passend gebaar.

Ontvangen
We werden allerhartelijkst ont-
vangen door de Koerdische fa-
milie. Naast de vader en de moe-
der bestaat de familie uit 4 kinde-
ren in de leeftijd van 5, 14, 16 en 
18 jaar. De familie komt uit Afrin 
(Noord Syrië) in de buurt van 
Aleppo, een gebied met 1,5 mil-
joen inwoners. Vader Khalid was 
lasser en had een eigen handel in 
metaal. Moeder Rokhash zorgde 
voor de opvoeding van de kinde-
ren. Het gezin spreekt onderling 
Koerdisch. De oudste kinderen 
hebben op school naast Arabisch 
ook Turks en Engels geleerd. Daar 
komt nu het Nederlands nog bij.

Gevlucht
Vader Khalid vertelde dat hij in 
2013 uit Syrië is gevlucht naar 
Turkije en via Istanboel, een asiel-
zoekerscentrum en een tijdelijke 
woning in Mijdrecht, uiteindelijk 
in Abcoude is terechtgekomen. 
In 2017 kon hij eindelijk de rest 
van het gezin in zijn armen slui-
ten. Ze vinden dat ze voortreff e-
lijk zijn opgevangen door Vluch-
telingenwerk Nederland en voe-
len zich thuis in Abcoude. De ou-
ders zijn bezig met het inburge-
ringstraject en hebben al enke-
le examens gehaald. Khalid heeft 
goede hoop dat hij binnenkort 
weer aan het werk kan als lasser 
en Rokhash die de verpleging in 
wil, hoopt binnenkort vrijwilli-
gerswerk te kunnen doen in het 
AMC. Alle kinderen hebben het 
naar hun zin op school. Hun oud-
ste dochter Roshan spreekt na 
een verblijf van 1,5 jaar al verbluf-
fend goed Nederlands.
Zij heeft belangstelling voor taal 
en literatuur, wil graag naar de 
universiteit en uiteindelijk jour-
nalist worden.

Intergreren
Gevraagd wat zij het belangrijkst 
vinden om goed te integreren, 
zeggen zij als uit een mond: de 
taal. Zo snel en zo veel mogelijk 
Nederlands, Nederlands en nog 
eens Nederlands spreken. Geluk-
kig staan fi etsen en zwemmen 
ook op het lijstje, samen met pan-
nenkoeken, boerenkoolstamppot 
en erwtensoep.
Bij het afscheid worden wij uitge-
nodigd om binnenkort te komen 
eten bij de familie. Prachtig toch 
‘Samen Leven’, iets wat de Rotary 
van harte nastreeft!

De Ronde Venen Pas

Foto’s gemaakt van de grasstrook, Grenzend aan de Pr. Bernhard-
laan, ter hoogte van Het Prinsenhuis te Mijdrecht. Zo maaien de 
heren van de gemeente. Woorden zijn verder overbodig

Ad Posdijk

LEZERSPOST

En dat heet grasmaaien

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat 
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen 
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.
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Het weerHet weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante 
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik 
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande 
het weer. Reacties zijn welkom.

Paul Dekkers

Hoe en waar ontstaan 
depressies?
We hebben in oktober van 
een aantal voortre� elijke na-
jaarsdagen  kunnen  genieten. 
Er werden ook weer tempera-
tuurrecords gebroken, maar 
daar kijken we niet meer van 
op.  Oktober 2018  telde in de 
Ronde  Venen negen  warme  
dagen van 20 graden en meer. 
Normaal is dat twee. Op  za-
terdag  13 en zondag 14 ok-
tober passeerde  het  kwik 
in Mijdrecht zelfs de zomer-
se grens van 25 graden. Het 
werd  respectievelijk 27,2 en 
25,2 graden. Zo laat was een 
zomerse dag in de wijnmaand 
bij ons nimmer voorgekomen 
na 36 jaar van ononderbro-
ken metingen. De oude da-
tum  met de laatste zomerse 
dag  gaat ver terug: naar ok-
tober 1983 met op de 4e 25,9 
graden. Niet minder dan tien 
warmterecords werden in de 
Ronde Venen scherper ge-
steld: acht overdag en twee ‘s 
nachts. Het fraaie  weer had-
den we te danken aan voort-
durende hoge druk boven Eu-
ropa  en aan restanten van tro-
pische cyclonen. Deze kwa-
men als diepe depressies aan 
boven de Atlantische Oceaan  
en stuwden aan hun voorzij-
de met een zuidenwind war-
me subtropische lucht  on-
ze kant op. Inmiddels heeft 
de temperatuur overdag zo’n 
tien graden moeten inleveren 
en bedroeg het maximum  het 
afgelopen weekend 16 gra-
den. Depressies hebben nog 
niet veel klaar  kunnen spelen. 
Nog steeds hebben ze moeite 
Nederland te vinden.  Zo is er 
deze maand in Mijdrecht nog 
maar 10,5 mm regen  gevallen 
tegen normaal  85 mm in de 
hele maand.
 
Ommekeer
De ommekeer zal zeker een 
keer komen. Wellicht al begin 
november als steeds koude-
re lucht van de Pool in con� ict 
komt met warme lucht vanuit 
de subtropen. Hoe gaat dat 
precies in zijn werk?   
De gebruikelijke gang van za-
ken is dat een depressie ont-
staat ergens in de buurt van 
de oostkust van de Verenig-
de Staten. Dan trekt zij meest-
al vrij snel de Atlantische Oce-
aan over naar het zeegebied 
tussen IJsland en Schotland, 
waarbij de  depressie intussen 
tot volle ontwikkeling is geko-
men. Daarna  gaat zij langza-

merhand opvullen en blijft óf 
in de buurt liggen óf zij ver-
plaatst zich richting Noorde-
lijke IJszee. Het kan gebeuren 
dat de depressie door bepaal-
de omstandigheden opnieuw 
gaat uitdiepen. Dat houdt in 
dat de luchtdruk in de kern 
weer lager wordt en de de-
pressie dus weer in betekenis 
toeneemt. Waarom ontstaan 
die depressies juist in de buurt 
van de oostkust van Noord-
Amerika? De meeste depres-
sies , waar wij in ons land te 
maken hebben, zijn die wel-
ke  ontstaan aan een grens-
vlak , dat warme, zeer vochti-
ge lucht uit de tropische oce-
aangebieden nabij  Zuid- en 
Midden-Amerika  scheidt van 
de koude lucht, welke van-
uit Canada naar het zuiden 
gestroomd is. Het is daar een 
voortdurende strijd. Dan weer 
is de koude lucht aan de win-
nende hand en dringt zij de  
warme lucht  ver naar het zui-
den terug, maar na een tijdje 
zijn de rollen omgekeerd. Het 
eerste ,  dat   de koude lucht 
de warme  ver naar het  zui-
den  terugdringt , komt meer 
voor in de late herfst  en de 
winter, wanneer door het lan-
ger worden van de poolnach-
ten de lucht in Noord-Cana-
da sterk afkoelt en zich gereed 
maakt om in tomeloze vaart 
storm te lopen tegen de eeu-
wige vijand , de warme tro-
pische lucht. Op dit strijdto-
neel  ontstaan  de depressies. 
Is het daarom een wonder dat 
zij zich nogal  onbeheerst ge-
dragen?  Uitgestrekte storm-
velden  omringen en grote 
regengebieden  vergezellen 
hen. Maar waarom wordt die 
strijd  tussen warme en kou-
de lucht nu juist uitgevochten 
aan de oostkust  van Noord-
Amerika? 
Het gebeurt ook wel  op ande-
re plaatsen, maar bij voorkeur  
daar. Waarom?  Omdat  daar 
de koude lucht uit Canada en 
de warme lucht uit de tropen 
elkaar gemakkelijk kunnen 
ontmoeten door afwezigheid 
van enige obstakels, zoals bij-
voorbeeld van oost naar west  
gerichte bergketens op conti-
nenten.  En op zo’n plaats krij-
gen we dus de grootste kans 
op het ontstaan van depres-
sies. Bovendien kan een la-
gedrukgebied ook ontstaan 
door verwarming.
 En langs de Amerikaan-
se oostkust loopt de warme  
Golfstroom, die dus ook een 
duit in het zakje doet.                 

Samen buiten aan de slag
De Ronde Venen - Samen bui-
ten aan de slag, dat kan op 3 no-
vember op de Natuurwerkdag. In 
2018 organiseert Landschappen-
NL de Natuurwerkdag voor de 
18de keer op bijna 500 locaties 
door heel Nederland. Het is ge-
zond, leuk en gezellig om buiten 
aan het werk te gaan tijdens de 
grootste vrijwilligersactie in het 
groen; zagen, snoeien en meer. 
Op veel locaties worden speci-
ale kinderactiviteiten georgani-
seerd, zodat het hele gezin kan 
meedoen. In de provincie Utrecht 
coördineert Landschap Erfgoed 
Utrecht op 50 locaties waar men-
sen mee kunnen doen. Ook in de 
gemeente De Ronde Venen zijn 
twee locaties waar mee gewerkt 
kan worden. Kijk voor meer infor-
matie en om je aan te melden op 
www.natuurwerkdag.nl.

Kom helpen in De Ronde Venen
Van 9.00 tot 14.00 uur kan je mee-
werken met Knotgroep De Ron-
de Venen. Je gaat bij Kade 11 in 
Zevenhoven wilgen knotten en 
fruitbomen snoeien. In Abcou-
de kun je van 10.30-16.30 uur bij 
Landgeitenstal De Batterij hel-
pen met het maaien van riet-
land en afvoeren van het riet. Of 
ga  wilgen knotten langs de dijk 

en verwijder wilgenopslag in het 
riet. Kijk voor meer informatie op 
www.natuurwerkdag.nl.

Landschap kan niet 
zonder vrijwilligers
Al het werk dat verzet wordt op 
de Natuurwerkdag levert een 
belangrijke bijdrage aan het be-
schermen en behouden van na-
tuur. Samen aan het werk voor 
leefruimte voor de boomkikker, 
de ringslang, een nestelplek voor 
vogels of de karakteristieke knot-
bomenrij. Zorg voor landschap 
zoals onderhoud aan (knot)bo-
men, hagen, boomgaarden en 
houtwallen is steeds meer in vrij-
willigershanden. Dankzij hen kan 
iedereen blijven genieten van het 
karakteristieke Nederlandse land-
schap.

Samen aan de slag op 
de Natuurwerkdag
Geïnteresseerd om samen met 
buren, vrienden of familie buiten 
een dag aan de slag te gaan en 
zo bij te dragen aan jouw groene 
omgeving? Kijk dan op www.na-
tuurwerkdag.nl voor meer infor-
matie over locaties en activiteiten 
bij jou in de buurt en meld je aan. 
Zelf een werklocatie aanmelden 
is ook mogelijk.

Twister sluit 
kinderboekenweek af!
Mijdrecht – Vorige week heeft 
OBS Twister ook de Kinderboe-
kenweek afgesloten. Na ander-
halve week bezig te zijn geweest 
met lezen, voorlezen, schrijven, 
dichten, knutselen en kopen en 
verkopen van boeken was de 
kinderboekenweek op zijn eind. 
Maar niet nadat op OBS Twister 
op de laatste dag nog werd ge-
streden om de titel Voorleeskam-
pioen van de school. Vier leerlin-
gen uit groep 7 en 8 gingen de 
strijd aan en lazen op hun mooi-
ste en beste manier voor aan al-

le kinderen van de school. De ju-
ry had het niet makkelijk en om-
dat het overleg wel even duurde, 
gaf meester Joshua een spette-
rend optreden om de tijd te vul-
len. Uiteindelijk werd na zorgvul-
dig overleg Senna uit groep 7 ge-
kozen tot de kampioen. Zij zal de 
school over enige tijd vertegen-
woordigen op de regionale voor-
leeswedstrijd. De kinderboeken-
week is voorbij, maar de boeken 
kunnen niet in de kast, want op 
OBS Twister blijven we het hele 
schooljaar lezen en voorlezen.

Fietsverlichtingscontrole 
goed bezocht
Mijdrecht - De fietsverlichtings-
actie van het Repair-Cafe en de 
ANWB is goed bezocht, vele ach-
terlichtjes werken weer zoals het 
moet.
Zelfs fietsen waarvan de tota-
le verlichting ontbrak zijn weer 
door de vrijwilligers van het Re-
pair-Cafe weer in orde gemaakt.
Mocht U niet in de gelegenheid 
geweest zijn om op deze dag 
langs te komen dan kunt u altijd 
met uw fiets op een openingsdag 

van het Repair-Cafe langskomen. 
Het Repair-Cafe is geopend op de 
tweede en vierde donderdag van 
de maand van twee tot vier uur 
dan zijn we er niet alleen voor de 
fietsen maar u kunt er met alle ka-
potte spullen terecht, denk bij-
voorbeeld ook eens aan de Sin-
terklaastijd  met speelgoed wat 
stuk is of niet goed meer werkt.
U vind het Repair-Cafe in de 
Buurtkamer  aan de G. Van Aem-
stelstraat 5 te Mijdrecht.

Eerste Hulp Bij Terugval
Mijdrecht - Misschien ken je het 
wel. Je begint met afvallen, boekt 
resultaat en krijgt op een gege-
ven moment de smaak te pak-
ken. De spreekwoordelijke knop 
gaat om. Bij de een ‘vliegen’ de ki-
lo’s eraf, bij de ander kost het wat 
meer moeite. Maar op een gege-
ven moment bereik je allemaal je 
streefgewicht. En dan neem je je 
voor om nooit meer terug te val-
len in oude eetgewoonten. Nee, 
vanaf nu ga je het allemaal doen 
zoals het hoort, zoals het je ver-
teld is. Je wilt natuurlijk niets lie-
ver dan op gewicht blijven. 

Eetpatroon
Dit is echter makkelijker gezegd 
dan gedaan. Een eetpatroon ver-
anderen is namelijk al lastig, laat 
staan het volhouden van deze 
nieuwe leefwijze. Het komt dan 
ook regelmatig voor dat het ver-
loren gewicht er met de tijd weer 
aankomt. En je durft dan vaak, uit 
schaamte, niet meer terug te ko-
men bij de gewichtsconsulent die 
je gecoacht heeft. Dat is nergens 
voor nodig, vindt Claudia van der 
Meijden, gewichtsconsulent van 
SLIMNESS. Want verleiding ligt 
overal op de loer. En een terug-
val dus ook. Zij is zich hier in gaan 
specialiseren en biedt sinds kort 
de cursus Eerste Hulp Bij Terugval 
- oftewel EHBT - aan. Een wereld 
zonder verleidingen bestaat niet, 

maar goed omgaan met deze ver-
leidingen en eventuele terugval-
len wél. Ben je bij SLIMNESS ge-
weest en zitten je kilo’s er - voor 
het grootste gedeelte - weer aan 
of ben je goed bezig, maar sta je 
op het punt om terug te vallen in 
je oude eetgewoonten, dan is de-
ze cursus voor jou bedoeld.  

Waar?
Waar en wanneer ging het fout? 
Wanneer ben ik toe gaan geven 
aan die verleiding? En wat kan 
ik doen om dit in het vervolg te 
voorkomen? Dit ontdek je tij-
dens deze cursus van SLIMNESS 
Van belang hierbij is dat je in ba-
lans bent en dat je ontdekt waar 
de valkuilen liggen. Alleen dan 
kun je een plan opstellen met als 
doel controle krijgen over wat en 
hoeveel je eet, zodat jij uiteinde-
lijk weer lekkerder in je vel zit en 
blijft. Letterlijk én figuurlijk!
Bozenhoven 19a Mijdrecht, tel. 
0297-765027, slimness.nl

De democratie zal veranderen 
en inwoners gaan een andere 
rol in de samenleving krijgen. 
Met als uitgangspunt de poli-
tieke opdracht voor een inclu-
sieve samenleving is het dui-
delijk dat de inwoners een be-
langrijke speler zijn in de ver-
andering van deze democra-
tie nieuwe stijl. De (lokale)
overheid zal steeds vaker een 
stapje terug doen en inwo-
ners moeten de regie gaan ne-
men over hun eigen leefomge-
ving en leefwereld. Ook in De 
Ronde Venen heeft men met 
de  Maatschappelijke Agenda 
duidelijk aangegeven hierin te 
willen mee bewegen. 
Mooi en daar liggen kansen 
voor inwoners om echt te krij-
gen wat ze wensen en nodig 
hebben om een leuk, veilig en 
gelukkig leven te hebben in 
een mooie moderne gemeen-
te. Maar hoe gaan we dat dan 
samen doen?
We zien dat de samenwer-
king tussen gemeentes en in-
woners bij deze kanteling 
nog een behoorlijke zoek-
tocht is. Gemeenten hebben 
nog moeite om anders te den-
ken en inwoners zijn nog niet 
makkelijk te betrekken. Toch 
zal er samen gekanteld moe-
ten gaan worden om een in-
clusieve samenleving te krij-
gen. Een wisselwerking met de 
inwoners staat bij de gemeen-
te hoog in het vaandel. Zo le-
zen wij dat medewerkers van-
uit de inwoners moeten gaan 
denken en handelen om zo 
de verbinding met inwoners 
te maken. Zij moeten hun in-
spanningen voortdurend toet-
sen aan de belangen van de in-
woners. Een  bewijs dat de ge-
meente de intentie wel heeft 
om te kantelen en medewer-
kers anders te laten werken 
dan dat ze tot op heden ge-
wend waren. Toch zien wij dat 
de gemeente nog teveel de re-
gie houdt.  
Het omdenken is juist dat in-
woners de verbinding zoeken 
met de gemeente en de mede-
werker van de gemeente aan-
spreekt op het meedenken en 
handelen, zodat het gemeen-
telijk apparaat veel meer in de 
faciliterende en dienstverle-
nende rol komt.
Dan is er nog de vraag of de 
individuele inwoner die rol 
wel kan en wil oppakken. Na-
tuurlijk kan de individuele in-
woner niet in zijn eentje par-
ticiperen. Wij hebben gezien 
bij andere gemeenten dat het 
inwoners wel lukt als zij zich 

met elkaar verbinden. Samen-
kracht wordt dan vertaald in 
samenredzaamheid. Daardoor 
lossen inwoners dan zelf heel 
veel met elkaar op zonder dat 
er instanties aan te pas komen. 
Een stuk goedkoper is vaak het 
resultaat en er wordt dan ook 
veel gemeenschapsgeld be-
spaard. Het is dan wel van be-
lang dat inwoners een gelijk-
waardige stem en plaats krij-
gen in de gemeente binnen 
het participatieproces. Dat is 
alleen mogelijk als de lokale 
politiek en gemeentelijke in-
stantie daarvoor open staat en 
de inwoners wil ondersteunen.
Wij denken dat de oplossing  is 
om een inwonersbeweging op 
gang te brengen met als doel 
om een duurzame inwoners-
organisatie in De Ronde Venen 
neer te zetten die van en voor 
de inwoners is. Geen hiërar-
chisch instituut maar waar ie-
dere individuele inwoner zijn 
stem telt en gehoord wordt.  
Daar zijn natuurlijk in eerste 
instantie inwoners voor nodig. 
Zonder (financiële) middelen 
heeft een dergelijke inwoners-
beweging natuurlijk geen be-
staansrecht. Al helemaal niet 
als het ook echt van een gelijk-
waardige partij moet zijn die 
gezamenlijk met de gemeen-
te beleid moet gaan uitzetten 
. Hoe en door wie die (financi-
ele) middelen er moeten ko-
men  is de grote  vraag. Moe-
ten de inwoners dat zelf op-
hoesten of moet de gemeen-
te daarin ondersteunen? Het 
InwonersCollectief DRV vindt 
het belangrijk dat er een goe-
de basis wordt neergezet voor 
een duurzame inwoners orga-
nisatie, waar de continuïteit 
geborgd is. Alleen dan kunnen 
de inwoners een gelijkwaar-
dige plaats gaan innemen als 
gesprekspartner van politiek, 
gemeente en maatschappelij-
ke partners. Dan zal naar onze 
mening de te verwachte kan-
teling in de maatschappij in-
gepast kunnen worden in de 
huidige democratie. 
Daarbij zal er ook gedacht 
moeten worden aan het ver-
schuiven van taken en geld.
Het InwonersCollectief DRV is 
dan ook op zoek naar inwo-
ners die mee willen bewegen 
en we kunnen er niet om heen 
maar er zal ook geld moeten 
komen.
Heeft u een mening, idee, op 
en/of aanmerking over de-
ze column laat het ons weten. 
Stuur een e-mail naar:  drv@in-
wonerscollectief.nl 

Column van het Inwonerscollectief DRV 

Individuele inwoner kan 
niet alleen participeren





Deze begroting wordt op 5 november behandeld in de vergadering van Provinciale Staten. Ga voor de volledige begroting naar provincie-utrecht.nl/begroting.

INKOMSTEN

VAN OVERHEDEN
Van het Rijk uit het Provinciefonds .................€ 219.158.000 
Van het Rijk aan Motorrijtuigenbelasting.........€ 122.008.000 
Overige bijdragen van het Rijk, 
andere provincies en gemeenten .......................€ 16.528.000 

OVERIGE INKOMSTEN
Uit provinciale reserves......................................€ 94.513.493 
Aan ontvangen rente en dividend .........................€ 3.889.000 
Aan verkoop grond, huur, leges e.d. ...................€ 25.272.000 

TOTAAL INKOMSTEN € 481.368.493

UITGAVEN

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
Aantrekkelijke steden en dorpen .........................€ 6.442.000 
Provinciaal ruimtelijk beleid ...............................€ 3.953.000 
Ruimtelijke kwaliteit en overig ............................€ 3.221.000 

LANDELIJK GEBIED
Behouden, beleven en verbeteren natuur ..........€ 24.960.000 
Ontwikkeling robuust natuurnetwerk .................€ 22.190.000 
Duurzame landbouw, leefbaarheid en overig .......€ 7.175.000 

BODEM, WATER EN MILIEU
Gezonde en veilige leefomgeving .......................€ 12.007.000 
Bodem-, grond- en oppervlaktewater ...................€ 8.189.000 

ECONOMIE EN ENERGIE
Economie ..............................................................€ 9.314.000 
Recreatie en toerisme ..........................................€ 8.301.000 
Energietransitie ....................................................€ 1.500.000 

BEREIKBAARHEID
Openbaar vervoer .............................................€ 171.019.893 
Beheer (vaar)wegen, overig................................€ 47.992.000 
Programma’s, projecten en subsidies mobiliteit ..€ 45.669.000 

CULTUUR EN ERFGOED
Erfgoed ...............................................................€ 16.885.000 
Cultuur en bibliotheken........................................€ 4.180.000 

BESTUUR EN MIDDELEN
Provinciale Staten ................................................€ 2.958.000 
Kabinetszaken ......................................................€ 1.605.000 
Strategie en bestuurlijke zaken............................€ 7.560.000 

OVERHEAD, RESERVES EN STELPOSTEN ................€ 76.247.600 

TOTAAL UITGAVEN € 481.368.493

OPGAVEN
PROVINCIE UTRECHT

BEGROTING 2019
IN HET KORT 

SALDO BEGROTING: INKOMSTEN - UITGAVEN = € 0,00

++

€ 0,00

AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING

• Krachtige en duurzame economie 
• Gezonde leefomgeving 
• Vitale steden en platteland 
• Robuuste natuur 
• Aantrekkelijke cultuurhistorische infrastructuur

GOEDE BEREIKBAARHEID

• Veilig en slim benutten
• Goed openbaar vervoer
• Goede doorstroming

Deze begroting wordt op 5 november behandeld in de vergadering van Provinciale Staten. Ga voor de volledige begroting naar provincie-utrecht.nl/begroting.

INKOMSTEN

VAN OVERHEDEN
Van het Rijk uit het Provinciefonds .................€ 219.158.000 
Van het Rijk aan Motorrijtuigenbelasting.........€ 122.008.000 
Overige bijdragen van het Rijk, 
andere provincies en gemeenten .......................€ 16.528.000 

OVERIGE INKOMSTEN
Uit provinciale reserves......................................€ 94.513.493 
Aan ontvangen rente en dividend .........................€ 3.889.000 
Aan verkoop grond, huur, leges e.d. ...................€ 25.272.000 

TOTAAL INKOMSTEN € 481.368.493

UITGAVEN

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
Aantrekkelijke steden en dorpen .........................€ 6.442.000 
Provinciaal ruimtelijk beleid ...............................€ 3.953.000 
Ruimtelijke kwaliteit en overig ............................€ 3.221.000 

LANDELIJK GEBIED
Behouden, beleven en verbeteren natuur ..........€ 24.960.000 
Ontwikkeling robuust natuurnetwerk .................€ 22.190.000 
Duurzame landbouw, leefbaarheid en overig .......€ 7.175.000 

BODEM, WATER EN MILIEU
Gezonde en veilige leefomgeving .......................€ 12.007.000 
Bodem-, grond- en oppervlaktewater ...................€ 8.189.000 

ECONOMIE EN ENERGIE
Economie ..............................................................€ 9.314.000 
Recreatie en toerisme ..........................................€ 8.301.000 
Energietransitie ....................................................€ 1.500.000 

BEREIKBAARHEID
Openbaar vervoer .............................................€ 171.019.893 
Beheer (vaar)wegen, overig................................€ 47.992.000 
Programma’s, projecten en subsidies mobiliteit ..€ 45.669.000 

CULTUUR EN ERFGOED
Erfgoed ...............................................................€ 16.885.000 
Cultuur en bibliotheken........................................€ 4.180.000 

BESTUUR EN MIDDELEN
Provinciale Staten ................................................€ 2.958.000 
Kabinetszaken ......................................................€ 1.605.000 
Strategie en bestuurlijke zaken............................€ 7.560.000 

OVERHEAD, RESERVES EN STELPOSTEN ................€ 76.247.600 

TOTAAL UITGAVEN € 481.368.493

OPGAVEN
PROVINCIE UTRECHT

BEGROTING 2019
IN HET KORT 

SALDO BEGROTING: INKOMSTEN - UITGAVEN = € 0,00

++

€ 0,00

AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING

• Krachtige en duurzame economie 
• Gezonde leefomgeving 
• Vitale steden en platteland 
• Robuuste natuur 
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• Goed openbaar vervoer
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Wat gaat de provincie 
Utrecht doen in 2019?
Hoeveel gaat de provincie Utrecht het aankomende 
jaar uitgeven? Komt er extra geld voor natuur, 
voor cultuur en erfgoed, of  voor de aanleg en het 
onderhoud van wegen? Dat wordt bepaald in de 
begroting, het huishoudboek van de provincie. 
Gedeputeerde Staten doen hiervoor een voorstel 
en leggen dat vervolgens voor aan Provinciale 

Staten. Tijdens het politieke debat op 5 november 
2018 bepalen Provinciale Staten waar het 
beschikbare geld uiteindelijk naar toe gaat. Een 
belangrijk moment voor de Staten. Waar willen 
de verschillende politieke partijen zich sterk voor 
gaan maken in 2019? Alvast een vooruitblik op het 
begrotingsdebat.

Een groeiende provincie Utrecht
 
 

“Het is belangrijk 
dat het hier fijn leven 
en werken blijft.”
 
 
 

Arthur Kocken: “De provincie Utrecht is populair om te wo-
nen, werken en verblijven. Internationaal gezien zijn wij een 
topregio. Daar kunnen we trots op zijn. Het brengt ons veel 
goeds, zoals banen voor onszelf  en onze kinderen, geld om 
onze landschappen, voorzieningen en ons erfgoed in stand 
te houden. Dat is niet vanzelfsprekend. We moeten zorgen 

dat de provincie economisch blijft groeien, maar wel zo dat 
het hier ook fijn leven en werken blijft. 
Dit willen we bereiken door met onze kennisinstellingen, 
grote en kleinere technische bedrijven te werken aan slimme 
oplossingen. Kiezen voor (nieuwe) woon- en werklocaties 
die goed bereikbaar zijn. Fileknelpunten, zoals de Rondweg 
Veenendaal, Rijnbrug en N201, pakken we aan. De lucht die 
we inademen wordt schoner door zero emissie bussen. We 
zoeken andere manieren om onze huizen en werkplekken 
warm en verlicht te houden. Criminelen weren we. 
Voor de VVD betekent een fijn leven ook dat je zelf  bepaalt 
waar je je geld aan uitgeeft. Daarom verhogen we opnieuw 
de motorrijtuigenbelasting niet. 
De inwoners van Leerdam en Zederik heten we in 2019 
welkom in onze mooie provincie!”

Wat vindt u? Geef uw mening!
Provinciale Staten zijn de gekozen volksvertegenwoordi-
ging van deze regio. Zij beslissen over de begroting en 
daarmee wat de provincie gaat doen het komende jaar. 
De Statenleden willen graag weten wat u belangrijk vindt 

voordat zij 5 november a.s. beslissen. Reageer door een 
e-mail te sturen naar statengriffie@provincie-utrecht.nl of  
benader rechtstreeks de politieke partij van uw keuze via 
www.provincie-utrecht.nl/psutrecht

Oplossen van de woningnood
 

“Grote zorgen over 
wachtlijsten voor woningen 
in de sociale sector.”
 
 

Mieke Hoek: “50PLUS maakt zich grote zorgen over toe-
nemende wachtlijsten voor woningen in de sociale sector. 
Gemeenten moeten voldoende woningen realiseren, maar 
kunnen niet flexibel omgaan met de rode contour (begren-
zing bebouwing). Dit vormt een belemmering voor gemeen-
ten om aan bouwopdrachten te voldoen. 50PLUS wil ruimte 
creëren voor gemeenten om voldoende sociale woningen te 
realiseren voor eigen inwoners.

Streekvervoer wordt meer en meer uitgehold. Buslijnen 
worden geschrapt. Het speerpunt van de provincie om het 
platteland vitaal te houden, is een farce. 50PLUS wil dat 
er structureel meer geld wordt vrijgemaakt voor openbaar 
vervoer. Ouderen moeten langer zelfstandig blijven wonen. 
Daar horen voorzieningen bij, zoals goed openbaar vervoer 
vanuit de dorpskernen.
De files nemen schrikbarend toe en hierdoor de luchtvervui-
ling. Een aantasting van de gezondheid en de leefomgeving. 
De provincie moet alle middelen inzetten om toenemende 
luchtvervuiling een halt toe te roepen. Knelpunten bij bij-
voorbeeld de Noordelijke Randweg Utrecht/Zuilense Ring 
moeten sneller en beter worden opgelost. 
Meedenken met de burger en oplossingsgericht handelen is 
voor 50PLUS een must.”

Gericht op de toekomst
 

“Voor betaalbare 
woningen én voor 
goede verbindingen.”
 
 

Niels Hoefnagels: “Dit jaar worden er meer huizen dan ooit 
gebouwd in de provincie Utrecht. Dat is hard nodig want 
veel mensen willen in onze mooie provincie wonen. De 
combinatie van levendige steden, rustige dorpen en nabije 
natuur maakt Utrecht tot een gewilde woonomgeving. 
De druk is hoog. Of  je nu starter bent, of  na een scheiding, 

of  in een late levensfase op zoek bent naar nieuwe woon-
ruimte, je wilt niet gedwongen worden te breken met je 
sociale omgeving. 
Dat je vanuit Utrecht snel het hele land kunt bereiken, is 
voor die gewilde leefomgeving een voorwaarde. D66 zet 
zich daarom niet alleen in voor betaalbare woningen, maar 
ook voor goede verbindingen. Gericht op de toekomst. De 
nieuwe woningen moeten goed bereikbaar zijn met open-
baar vervoer. Op de fiets moet je snel en comfortabel naar 
werk, school en de stad kunnen. 
Bij alles denken wij na over wat dit betekent voor de toe-
komstige generaties. Want voor D66 is groen niet alleen een 
kleur, maar ook de toekomst.”

Gezond, Groen en Samen blijven topprioriteit

“Tijd voor schone energie.”

Florian Bekkers: “GroenLinks wil:
• Klimaatverandering aanpakken: verdroging, bodemda-

ling en extreem weer – ook de provincie Utrecht merkt de 
gevolgen van klimaatverandering. Toch doen we te weinig 
om klimaatrampen te voorkomen. GroenLinks zorgt dat 
ook wij voortvarend bijdragen aan energiebesparing en de 

omschakeling naar schone energievormen. 
• Gezonde lucht door schone mobiliteit: de inwoners van 

onze provincie zijn ongezonder door luchtverontreiniging 
door auto’s en brommers. GroenLinks zorgt voor schoon 
vervoer zoals fiets, openbaar vervoer en elektrische auto’s.

• Genieten van natuur en cultuur: inwoners van de provin-
cie Utrecht kunnen genieten van prachtige natuurgebie-
den, bijzonder cultuurhistorisch erfgoed en inspirerende 
evenementen. GroenLinks zorgt dat dat zo blijft, en doet 
niet mee aan het doorgeslagen rendementsdenken dat 
natuur en cultuur bedreigt.

GroenLinks, voor een gezonde toekomst.” 

Tijd voor een koerswijziging
 

 “Goed bestuur vraagt om 
regionaal maatwerk.”
 
 

Bertrick van den Dikkenberg: “De begroting begon er weer 
mee: de aantrekkelijkheid van onze provincie. En terecht. 
Utrecht is de draaischijf  van Nederland, waar ontzettend 
veel gebeurt. Die positie brengt ook verantwoordelijkheden 
met zich mee. De rekening van die uitdagingen legt het 
college in deze begroting helaas te veel bij u als inwoner 
van de provincie Utrecht neer. Pijnlijk voorbeeld daarvan is 
dat er voor de energietransitie meerjarig geen geld wordt 

gereserveerd, maar de ambities blijven wel staan. In deze 
plannen draait u dus op voor de kosten. 
Intussen weigert de provincie nog steeds (kleine) kernen de 
mogelijkheid te geven voor eigen behoefte te bouwen. En 
dan hebben we het nog niet eens gehad over de verschil-
lende onderzoeken die lopen naar de integriteit van de pro-
vinciale organisatie. Wat de SGP betreft hoog tijd voor een 
forse koerswijziging. Een integere overheid, die echt naar u 
luistert, die een realistisch beleid voert en daarbij de eigen 
portemonnee op orde houdt zonder in uw portemonnee te 
grijpen. Wij zullen bij deze begrotingsbehandeling bijzon-
dere aandacht vragen voor een meer regiogerichte aanpak. 
Goed bestuur vraagt om regionaal maatwerk!” 

Waardevol om in te zetten op de schepping

“Utrecht niet alleen prachtig en 
krachtig, maar ook kwetsbaar.”

Arne Schaddelee: “Wat is nu écht van waarde? Utrecht is 
een prachtige provincie. Groene Hart en Heuvelrug. Rivieren, 
plassen en bossen. Mooi blijft dat allemaal niet vanzelf, dat 
vraagt inzet. Drugsafval in de natuur is zo’n probleem dat 
dankzij de ChristenUnie wordt aangepakt. Net als schonere 
lucht en bodemdaling. Het is waardevol om meer in te zetten 
op de schepping.

Utrecht is ook krachtig. Als economische regio vitaal blijven, 
vraagt innovatie, ruimte voor ondernemerschap en een pro-
vincie die partijen bij elkaar brengt. Ruimte voor goed open-
baar vervoer, fiets en auto is steeds weer zoeken naar een 
gezonde balans. Waardevol om hier als provincie dienend en 
verbindend te zijn.
Onze provincie is niet alleen prachtig en krachtig, maar ook 
kwetsbaar. Jongeren en ouderen hebben steeds meer moeite 
met het vinden van een huis. Wonen en zorg wil de Chris-
tenUnie daarom steviger op de provinciale agenda zetten. 
Kwetsbaar en waardevol is ons kerkelijke erfgoed. Mooi dat 
er in 2019 hiervoor een pilot start rond restauratie en duur-
zaamheid. Een waardevolle provincie, daar zet de Christen-
Unie graag op in.”

De kogel moet door de kerk
 
“Er worden geen 
duidelijke beslissingen 
genomen.”

Andrea Poppe: “De begroting van 2019 is gereed. Het is 
meer van hetzelfde geworden. Er worden geen echte poli-
tiek keuzes gemaakt. Er moeten nu maar eens duidelijke 
keuzes worden gemaakt. 
Mobiliteit: De regio loopt vast als er niet meer en beter 
openbaar vervoer komt. Veel meer, veel schoner en dat 
kan niet zonder geld. Wij vinden dat als je verantwoorde-
lijk bent voor openbaar vervoer, je dan ook de touwtjes in 

handen moet hebben. Dus: openbaar vervoer weer in ons 
eigen beheer. 
Er moet vaart gemaakt worden met fietspaden waar alle 
soorten fietsen gebruik van kunnen maken. 
We moeten meer investeren in scholing van vakmensen, 
loodgieters, bouwvakkers, buschauffeurs, installatieper-
soneel en zorgmedewerkers. Allemaal broodnodig.
Wonen: Er moeten betaalbare huizen komen, voor alle 
inkomenscategorieën. Wachtlijsten moeten korter. Wo-
ningen met een laag energielabel moeten duurzamer.
Energietransitie: Eerlijk delen. Vervuilende bedrijven 
mogen niet worden ontzien in de bijdrage in de kosten 
van de energietransitie. Burgers moeten niet de kosten 
dragen omdat we van het gas af  moeten.”

Klimaatprobleem ligt op ons bord
 
“Een provinciaal 
klimaatbeleid ontbreekt 
volkomen.”

 
Hiltje Keller: “De huidige klimaatverandering stelt ons voor 
een enorme uitdaging. Wereldwijd zou de temperatuur niet 
meer dan 1,5°C mogen stijgen. Om dat te bewerkstelligen 
moet de uitstoot van broeikasgassen flink omlaag. De VN 
concludeerde deze maand dat de 1,5°C-doelstelling te be-
reiken is, maar dan zijn grote ingrepen nodig. 
Om de uitstoot van stoffen die een schadelijk effect op het 
milieu hebben te verminderen, is krimp van de veestapel 

onvermijdelijk. Er zal 40% minder dieren gehouden moeten 
worden. Dat lost direct veel mest- en dierenwelzijnsproble-
men op. Een beter milieu en klimaat begint, ook in Utrecht, 
op ons bord: minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten 
in onze voeding!
De urgentie hiervan lijkt maar niet tot dit college door te 
dringen. Op een paar energiemaatregelen na ontbreekt een 
provinciaal klimaatbeleid volkomen, dus ook in deze begro-
ting. Maatregelen voor het terugdringen van broeikasgase-
missies zijn nu heel hard nodig. Vooruitschuiven naar een 
volgende coalitieperiode is onverantwoord.
Voor de Partij voor de Dieren is deze begroting dan ook niet 
sluitend. Een sluitende begroting past binnen de grenzen 
van onze aarde.” 

Klimaatbeleid: onbetaalbaar en geen effect

“De hele wereld stapt over op gas.”
 
René Dercksen: “De provincie wilde in deze collegeperi-
ode 50.000 Nul-Op-de-Meter (NOM) woningen realiseren. 
Het werden er 440, inclusief  woningen die niet aan de 
definitie van NOM voldoen. Het staat symbool voor een 
overheid die geen idee heeft en niet de moeite neemt om 
iets te willen weten. De Raad van State adviseert om alle 
kosten in kaart te brengen van de klimaatwet. De initi-
atiefnemers van deze wet (GroenLinks, PvdA, SP, D66, 

ChristenUnie, VVD, CDA) weigeren. 
De invloed van massa-immigratie? Ze wuiven het weg. 
Dat nagenoeg alle andere landen in de wereld géén 
klimaatmaatregelen treffen? Kijken ze niet naar. Dat het 
niet vaststaat dat CO2 de enige variabele in het klimaat 
is? Interesseert ze niet. Dat het verbruik van gas, kolen 
en olie wereldwijd fors gaat toenemen? Ze negeren het. 
Eén sociale woning van het gas afhalen kostte in Woer-
den € 61.000,00. Het boeit ze niets. Het is hun geld 
niet. En het effect op het klimaat van Nederlandse 
maatregelen: 0,00003 graden. Het gebrek aan kennis is 
stuitend. 
Intussen wordt u gasloos opgedrongen (à € 60.000,00 
per huishouden) en lopen uw lasten alsmaar op. Ook 
daar gaan de verkiezingen op 20 maart 2019 over.” 

PROVINCIALE STATEN UTRECHT
IN EN VAN DE REGIO

Geen tweedeling in de provincie

“Het gaat goed met 
Utrecht, maar niet 
met iedereen.“

 
 
Rob van Muilekom: “Met Utrecht gaat het goed. De eco-
nomie groeit, de werkloosheid daalt en zowel mensen als 
bedrijven willen zich in onze provincie vestigen. Dit betekent 
niet dat het met iedereen goed gaat. We zien Utrecht steeds 
meer veranderen in een provincie waar het alleen nog goed 
toeven is als je hoogopgeleid bent en een goedgevulde por-
temonnee hebt. 

Voor veel mensen is het moeilijk om een betaalbaar huis of  
passende stage of  baan te vinden, zich door Utrecht te ver-
plaatsen, of  te investeren in zonnepanelen op het dak. Alle 
mensen en bedrijvigheid zorgen ervoor dat onze landschap-
pen en de luchtkwaliteit – en daarmee onze gezondheid – 
onder druk komen te staan.
De PvdA wil meer betaalbare woningen. We willen een 
duurzaamheidsfonds waarmee we dure investeringen van 
particulieren in energiezuinige maatregelen voorschieten. 
We vinden dat meer bussen naar de Uithof  niet ten koste 
mogen gaan van minder drukbezette lijnen. We willen dat 
bewoners serieus worden genomen bij ingrijpende plannen, 
zoals een rondweg of  plaatsing van windturbines. Zo zorgen 
we voor een provincie waar iedereen dezelfde mogelijkheden 
heeft, onafhankelijk van opleiding of  inkomen.”

Met vertrouwen de toekomst in
 
 
“De provincie krijgt een 
uitdaging van jewelste.”
 
 

Derk Boswijk: “Het gaat goed in Utrecht. Zo goed dat we 
langzaamaan ten onder dreigen te gaan aan ons succes. 
Steeds meer mensen willen in de provincie Utrecht komen 
wonen, waardoor de filedruk toeneemt en het woningtekort 
blijft groeien. De provincie krijgt een uitdaging van jewelste te 
verwerken. Bovenop deze uitdagingen staan we ook nog aan 
het begin van de energietransitie.

Het CDA ziet ondanks deze uitdagingen de toekomst roos-
kleurig in, mits we maar kritisch en zuinig blijven op de 
schaarse ruimte die wij nog beschikbaar hebben. Landbouw 
en natuur op die plekken die hier het meest geschikt voor 
zijn en geen ingrepen, zoals grootschalige zonnevelden op 
landbouwgrond of  bouwlocaties, waardoor de functie blijvend 
verandert. Samen met gemeenten en inwoners kijken we naar 
hoe en waar woningen kunnen worden gebouwd voor in het 
bijzonder senioren en jongeren. De energietransitie oppakken 
met oog voor draagvlak van omwonenden en de draagkracht 
van alle inwoners van onze provincie.
We zetten in op een kenniseconomie, en hebben ook met suc-
ces het MKB op de agenda gezet. We gaan met vertrouwen 
de toekomst in. ”

Deze begroting wordt op 5 november behandeld in de vergadering van Provinciale Staten. Ga voor de volledige begroting naar provincie-utrecht.nl/begroting.
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De Ronde Venen - Zaterdag 20 
oktober organiseerden Vinke-
veen Haven en NME Centrum De 
Woudreus het evenement ‘Plas-
senjutten’. Dertig enthousiaste 
deelnemers gingen het water op 
in kano’s, eigen boten en zelfs op 
SUPs. Ook te voet werd er zwerf-
afval langs de straten wegge-
haald. Maar liefst 6 grote kliko’s 
vol afval is verzameld. Deze ac-
tie was dus hard nodig! Het water 
gaf een aantal bijzondere vonds-
ten prijs: stootkussens, onderde-
len van zeilboten en heel veel ver-
pakkingen van etenswaren. Naast 
de bekende groene vuilniszakken 

van Supporter van Schoon, werd 
gebruik gemaakt van de Juttas. 
Een tas die bij diverse restaurants 
in heel Nederland op te halen is 
en -eenmaal gevuld met zwerf-
afval- goed is voor een gratis kop 
koffie of thee. Overigens werd er 
tegelijkertijd in de grachten van 
Utrecht door het WNF een verge-
lijkbare actie georganiseerd: plas-
tic vissen vanuit boten gemaakt 
van grachtenafval. Dit geeft wel 
aan dat het zwerfafval-probleem 
echt leeft in de maatschappij. De 
Vinkeveense Plassen behoren tot 
het schoonste water van Neder-
land, laten we dat ook zo houden.

De Vinkeveense Plassen zijn weer schoon!
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Erevoorzitter Gert Mooij overhandigt de Gert Mooij Schaal aan de win-
naar van 2016 Bart Hoffmans

Voorzitter Peter Driehuis speldt een blijvend aandenken op bij Wim Bak-
ker

Leden van D.I.O. in de vroege jaren van de club. Bovenste rij van links naar rechts Jan Zaal, Martien de Bruijn, 
Cor Hagenaars, Wim Bakker, Kobus Kleinzoon, Jacob van Kouwen, Cor de Wit. Onderste rij: Gijs Voorbij Piet van 
Zwieten Sr., Toon de Wit, Joris van Dijk, Gijs Valentijn, Cees Mooij, Rie van Dijk, Arnold van Zwieten, Mevrouw van 
Dijk, gemeentesecretaris de heer Ekel en Martien Bakker.

Seizoen 1960-1961:
Wim Bakker verslaat Joris Bun-
schoten met 116 caramboles in 20 
beurten.

Kampioen 2008 na een spannende barrage. Van links naar rechts team-
leider Herman Turkenburg, Eric Brandsteder, Bert Dijkshoorn, Jaap Hoog-
endoorn, Cor Bavinck en Paul Schuurman worden toegesproken door 
toenmalig voorzitter van de biljartfederatie Cor van der Kraats.

Wim Bakker (95): 

“Na 75 jaar is het welletjes”

Vinkeveen - Wie lukt het om 75 
jaar actief deel te nemen aan 
een wekelijkse clubcompetitie? 
Dat zullen er niet veel zijn, maar 
Wim Bakker uit Vinkeveen heeft 
het gepresteerd. In het jubile-
umjaar van de club werd hem tij-
dens de jaarlijkse ledenvergade-
ring uit handen van voorzitter Pe-
ter Driehuis een blijvende herin-
nering uitgereikt aan deze unieke 
prestatie (foto 2). Op 24 septem-
ber 1943, midden in de oorlogs-
jaren werd biljartclub D.I.O. opge-
richt in het toenmalige café van 
Joris van Dijk aan de Spoorlaan 
in Vinkeveen. Eén van de oprich-
ters was de nog in leven zijnde 
Gert Mooij. Doel van de vereni-
ging was om in die moeilijke oor-

spelen. In biljart-café De Merel 
staan twee uitstekend onderhou-
den biljarts en er is op de dinsdag 
en donderdag een mogelijkheid 
om in clubverband met anderen 
de strijd aan te gaan. Het maakt 
dan niet uit of je ervaring hebt of 
een nieuwkomer bent. Bij D.I.O. 
spelen op dit moment 2 vrouwen 
en 22 mannen op de donder-
dagavond in competitieverband, 

daar is zeker nog ruimte voor uit-
breiding. De moyennes liggen 
tussen de 0,600 en de 7,280. Maar 
om dat volgens het Belgische sy-
steem wordt gespeeld zijn de 
winstkansen voor iedereen nage-
noeg gelijk. Dus kom eens langs 
in De Merel, Demmerik 43 in Vin-
keveen, 0297-263562. Wie neemt 
de uitdaging aan om de plek van 
Wim Bakker over te nemen?

Argon tegen De Zuidvogels 
verdiend geen winnaar
Mijdrecht - De thuiswedstrijd 
van Argon tegen De Zuidvogels 
is geëindigd in een puntende-
ling, beide teams kwamen in een 
zeer matige wedstrijd niet verder 
dan 1-1. Het eerste pogingen om 
tot een doelpunt te komen wa-
ren voor de bezoekers, Jermain 
Heldoorn schoot naast en een af-
standsschot even later ging over 
het doel. Halverwege de eer-
ste helft zagen we na voorberei-
dend werk van Epi Kraemer een 
schot van Bas Boelhouwer dat 
door doelman Frank Mol tot cor-
ner werd verwerkt. Een slap schot 
van Tom Horsmeijer aan de an-
dere kant werd een gemakkelij-
ke prooi voor Argon doelman Ro-
mero Antonioli. Toch was het Ar-
gon dat daarna op voorsprong 
kwam, een klein tikje naar rechts 
van Ian Refos bracht Ilias Latif in 
stelling en die had geen moeite 
om het net te vinden. 1-0. Een mi-
nuut later was een vrije trap voor 
De Zuidvogels aanleiding om 
voor enige onrust in de Argon-
defensie te zorgen. De bal werd 

wel weggewerkt maar leverde 
wel een hoekschop op, uiteinde-
lijk werd de bal met enige moei-
te uit het strafschopgebied ge-
schoten. Een vrije trap van Gre-
gory Schaken werd door Rome-
ro Antonioli onschadelijk ge-
maakt. Vlak voor rust moest Ian 
Refos geblesseerd afhaken, hij 
werd vervangen door Marwan 
Fennich. Inmiddels is Fennich de 
zesde speler die zich bij de ge-
blesseerden voegt. Bij het begin 
van de tweede helft stond Argon 
wel gelijk onder druk echter doel-
punten bleven nog uit, een po-
ging van Heldoorn ging over het 
doel en even later stond Antoni-
oli op de goede plaats bij een in-
zet van dichtbij. Argon kreeg in 
de beginfase ook wel kansjes. Een 
vrije trap van Rachad Madi na-
mens argon kwam op de paal, in 
de rebound werd de bal tot cor-
ner verwerkt maar die poging le-
verde niets op.  Daarna kreeg Hel-
doorn twee goede mogelijkhe-
den voor de gasten, van dicht-
bij pakte Antonioli de bal en en-

kele minuten later toen hij weer 
oog in oog stond met de Argon-
doelman schoot hij naast. De 
druk werd wel groter op het Ar-
gondoel maar het duurde tot tien 
minuten voor het eindsignaal eer 
De Zuidvogels langszij kwamen, 
een voorzet van rechts werd door 
Koopman ingetikt 1-1. Even daar-
voor moest Ilias Latif het veld rui-
men voor Romario Aroma en die 
had wel mogelijkheden om de 
overwinning binnen te slepen, 
echter hij was te zelfzuchtig, zijn 

eerste actie kwam in de handen 
van doelman Mol en in blessure-
tijd verscheen hij weer vlakbij de 
achterlijn maar schoot op doel 
(naast) terwijl twee teamgeno-
ten gereed stonde om de bal in te 
tikken. Ook De Zuidvogels wilde 
niet winnen, een omhaal van in-
valler Campbell ging via Antoni-
oli over de lat. Woensdag speelt 
Argon thuis voor de beker te-
gen PVCV uit Vleuten en zaterdag 
gaat Argon naar Loosdrecht op 
bezoek bij promovendus Victoria.

Epi Kraemer in duel. Foto: Hans van Gelderen

Vinkeveen - Op deze mooie 
herfstmiddag moesten de 
Hertha mannen aan de bak te-
gen Alliance uit Haarlem. Bei-
de teams waren poolwinnaar 
en deze wedstrijd ging alleen 
de winnaar door. Meteen na 
het eerste fluitsignaal stond 
Hertha onder druk. Daar wis-
ten ze zich niet onderuit te 
voetballen en dat resulteer-
de in een paar enorme blun-
ders in de achterhoede. Bin-
nen een kwartier stond het 
0-2. In het verdere verloop van 
de eerste helft kwam er lang-
zaam wat lijn in het spel en 
bleef de schade beperkt. Al-
liance kreeg nog een paar 
mooie kansen maar Cooper 
stond op de goeie plek. In de 
rust heeft coach Mitchel een 
donderspeech afgestoken om 
de mannen wakker te schud-
den. Dat was te merken want 
er kwam een heel ander team 
het veld in. 

Onder druk
Vanaf de eerste minuut werd 
Alliance onder druk gezet en 
na een minuut of zeven maak-

te Daan de aansluitende tref-
fer, 1-2 . Het vervolg was nog 
mooier. Na weer een mooie 
aanval en een prachtige voor-
zet tikte Yanick de gelijkma-
ker binnen, 2-2.  Alliance was 
ineens wakker en kwam weer 
een paar keer gevaarlijk rich-
ting het Herthadoel maar de 
achterhoede loste dat voor-
treffelijk op. Een superspan-
nende eindfase brak aan. Bij 
een gelijk spel moesten pe-
nalties de beslissing brengen 
maar zover liet Hertha het niet 
komen. Na een serie combi-
naties werd een paar minuten 
voor tijd een prachtige aanval 
opgezet. Van af rechts werd 
de bal voorgegeven en Ryan 
gleed de bal het doel in, 3-2. 
Het hele team rolde over de 
doelpuntenmaker heen. De 
laatste minuten kwam Hert-
ha niet meer in gevaar. Daan 
de Boer, Daan de Bruin, Ry-
an, Teeraphum, Tibor, Cooper, 
Mark, Nick, Rens, Sebastiaan, 
Kaj, Noel en Yanick toonden in-
zet en passie bezorgden de en-
thousiaste supporters een zeer 
spannende voetbalmiddag.

Bekerkraker in Vinkeveen

haald. Ook in toernooien en per-
soonlijke kampioenschappen 
deed hij graag een greep naar 
een hoofdprijs. Zelfs in zijn laat-
ste seizoen, op bijna 95-jarige 
leeftijd, presteerde hij het om op 
de valreep de 2e prijs in de club-
competitie voor de neus van Jaap 
Hoogendoorn weg te kapen. In 
zijn kenmerkende stijl. Verdedi-
gen als het nodig was, aanval-
len als het kon. Met de voor hem 
zo karakteristieke keuvoering, 
de achterhand zwiepend van 
links naar rechts totdat de juis-
te afstootpositie was gevonden. 
Dat het allemaal minder werd is 
niet verbazingwekkend. Slechter 
zicht, strammere ledematen, min-
dere coördinatie. Dat hoort bij 
het ouder worden, maar is soms 
wel moeilijk te aanvaarden. Zeker 
als je weet dat je ooit veel beter 
hebt gekund. Zoals in het seizoen 
1950-1961 in café Hoogenboom. 
Daar stond één biljart en vanwe-
ge het aantal competitiedeelne-
mers werd elke partij berekend 
op 20 beurten. In dat seizoen be-
haalde Wim Bakker het indruk-
wekkende aantal van 116 caram-
boles, aldus eindigend met een 
moyenne van 5,8.

75 jaar
D.I.O. is met haar 75 jaar vermoe-
delijk de oudste biljartclub in de 
regio. Behalve in de eigen club-
competitie zijn ook clubleden ac-
tief in de teamcompetitie van de 
Biljartfederatie De Ronde Venen. 
En bijna altijd doet het team mee 
voor de hoofdprijs, die al een 9-tal 
keren in de wacht is gesleept. Met 
voor insiders bekende namen als 
Dik Klinkhamer, Paul Schuurman, 
Jaap Hoogendoorn, Hennie Hoff-
mans, Bert Dijkshoorn, Herman 
Turkenburg en Eric Brandsteder. 
Dit seizoen is er een vrijwel nieu-
we formatie gevormd. Koos Zwer-
ver, Jos van Wijk en Wim Pothui-
zen kregen gezelschap van Ray 
Kramer (secretaris D.I.O.), Bet-
ty van der Mars (competitielei-
der D.I.O.), Roos Aarsman, Cees 
de Jong en teamleider Jan Kori-
don. Het blijkt niet voor de hand 
te liggen dat het D.I.O.-team elk 
jaar hoge ogen gooit, vooral voor 
de nieuwe leden is het nog even 
wennen om in een teamcompeti-
tie te presteren. Dat is in de club-
competitie volstrekt anders, daar 
speel je voor een individueel re-
sultaat en heb je geen last van de 
druk van andere teamleden en de 
teamdoelstelling. Bovendien is 
gezelligheid een minstens zo be-
langrijke ingrediënt in het clubge-
bouw, waar je als speler het regel-
matige geschater aan de bar als 
storende factor voor lief neemt.

Spelen
Dat het biljarten aan populari-
teit inlevert is een gegeven. Het 
aantal locaties waar nog een ge-
woon biljart te vinden is neemt 
af, daarmee ook de mogelijkhe-
den om al dan niet in competi-
tieverband een biljartpartijtje te 

logstijd toch wat ontspanning te 
kunnen bieden. En Joris van Dijk 
bood als uitbater van het café te-
vens een kop soep, een bakje kof-
fie of een biertje aan tegen zeer 
betaalbare tarieven. 

Voorzitter
Tot 1996 heeft Gert Mooij de 
voorzittershamer gehanteerd tot 
hij om gezondheidsredenen een 
stapje terug deed. Peter Driehuis 
nam het van hem over en Gert 
werd benoemd tot erevoorzitter 
van de vereniging. Af en toe komt 
hij nog een drankje halen en de 
naar hem genoemde schaal uit-
reiken (foto 1). Die andere man 
van het eerste uur, Wim Bakker, 
besloot in het jubileumjaar om 
ermee te stoppen. Mag het ook, 
na 75 jaar. Gert Mooij, Wim Bak-
ker en nog actief lid Jaap Hoog-
endoorn hebben in hun lange bil-
jartleven drie gasthuizen meege-
maakt. Nadat café Van Dijk haar 
deuren sloot verhuisde de ver-
eniging naar café Hoogenboom, 
het huidige café Jackz, waar toen-
malig eigenaar Hennie jarenlan-
ge gastheer is geweest. Zoon Pe-
ter nam de zaak over en gaf een 
andere bestemming aan de loca-
tie (Club 55), waarop D.I.O. onder-
dak vond bij Dorus van der Meer 
in zijn clubhuis biljartcafé De Me-
rel aan de Demmerik.

Applaus
Nadat Wim Bakker tijdens de laat-
ste ledenvergadering onder ap-
plaus van de aanwezigen de 
speld in ontvangst had genomen 
kon hij het niet laten om een klei-
ne bloemlezing te geven van de 
vele hoogtepunten die hij in het 

rijke bestaan van de club heeft 
meegemaakt, hij zou er een boek 
over kunnen schrijven. Zoals van 
de vele uitstapjes met de club on-
der tamelijk primitieve omstan-
digheden in de jaren kort na de 
oorlog. Het openbaar vervoer 
was nog niet goed op gang geko-
men, daarom maar met een vee-
wagen naar Spakenburg om pa-
ling te eten. Destijds heel nor-
maal, dat zou nu een hachelijke 
onderneming zijn die vermoede-
lijk al tot stoppen zijn gedwon-
gen voordat de provinciale weg 
bereikt zou zijn.  Of van de fiets-
tocht over een kronkelig smal 
paadje richting Loenen, waarbij 
een uit de groep de macht over 
het toch al niet al te stevige rijwil 
verloor en rechtdoor in de sloot 
belandde. Wim kan zich ook nog 
goed herinneren dat na afloop 
van het feestelijk gevierde 10-ja-
rig bestaan “kleine” Arie van Asse-
len het laatste stuk lopend naar 
huis moest afleggen, maar niet 
meer in staat was om die korte 
afstand in een rechte lijn te vol-
brengen. Eveneens bleek de deur 
niet open te kunnen. Of dat kwam 
door het ontbreken van een sleu-
tel, of dat de eega de zaak had ge-
blokkeerd is nooit openbaar ge-
maakt. Wel werd door zijn mede-
clubleden besloten om Arie dan 
maar horizontaal door het raam 
naar binnen te schuiven. Willem 
zou nog veel meer uit de rijke his-
torie kunnen vertellen, maar laat 
het hierbij.

Competitie
Wim heeft in zijn lange clubleven 
niet alleen aan de eigen compe-
titie meegedaan en prijzen be-
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Derde handje bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Op de tweede avond van 
de parencompetitie werd dui-
delijk dat er soms alles aan ge-
daan wordt om verloren terrein 
terug te winnen of je naar bo-
ven te werken. In de B-lijn ver-
raste Wim Slijkoord de tegenpar-
tij door na twee passen als der-
de met slechts negen punten, 
bleek achteraf, te openen. Spe-
ler vier ging uit van een normale 
opening en werd dus op het ver-
keerde been gezet. Thuis in het 
grote Acol boek een en ander uit-
gezocht en inderdaad, na twee 
voorgaande passen biedt het zo-
genaamde derde handje de mo-
gelijkheid om met een vijfkaart 
en een paar punten minder dan 
bij een normale opening toch te 
openen. Met slechts negen pun-
ten wordt dan echter wel een be-
hoorlijk groot risico genomen en 
is het verschil met gokken toch 
wel erg dun, toch? Edoch, de 
volgende tegenstanders zijn nu 
dus gewaarschuwd! Het bracht 
Wim en partner Johan Le Febre 
wel mede de overwinning met 
62,36%. Ook paar twee deed de 
trukendoos open, Anja de Kruijf 
maar in het bijzonder Rob Bakker 
kielhaalde met een vierschoppen 
sprong bod en maar zes punten 
het geheide vier hartencontract 
van de tegenstander. 

Hectisch
Ze hielden uiteindelijk aan deze 
avond 62,15% over, dat wel na-
tuurlijk. Op drie en vier eindigden 
Tonny & Otto Steegstra en An-
ton Berkelaar & Anton van Senten 

met 57,64% en An van Schaick 
& Ria Verkerk sloten deze hecti-
sche lijn als vijfde van de 15 pa-
ren met 56,04% af. In de C- lijn 
was de zestiger voor An Greven & 
Joyce Udema met 62,67%, waar-
na Ria Wezenberg & Evert Wevers 
met 59,05% als tweede finish-
ten. Adrie & Ko Bijlsma blijven het 
goed doen en hun 58,51% bracht 
ze op de derde plaats. Debora van 
Zantwijk & Wim Harding kwamen 
weer eens verrassend goed voor 
de dag door met 56,76% vierde te 
worden en ook Map Kleingeld & 
Mieke Peeters deden het als vijf-
de van de hier zeventien paren 
met 55,98% erg goed. De zege in 
de hoogste lijn viel deze keer toe 
aan Joop van Delft & Frans Kaan-
dorp die met 60,42% hier tevens 
de enige zestiger scoorden. Als 
tweede kwamen Cora de Vroom 
& André van Herel door met 
57,81% en Ruud Lesmeister en 
Ger Quelle volgden als derde met 
56,51%. Op vier vinden we Lijnie 
Timmer & Ben ten Brink terug met 
56,25% en Gerda Schavemaker & 
Jaap Kenter werden vijfde van de 
achttien paren met 53,65%. Goe-
de rekenaars kunnen nu vaststel-
len dat de vijftig paren inmid-
dels al na de tweede week zijn 
bereikt. Wilt u zich hier ook nog 
bij voegen neem dan contact op 
met het secretariaat: e- mail ger-
daschavemaker@live.nl, telefoon 
06-83371540. Bridgeclub De Leg-
meer speelt op de woensdag-
avond vanaf 19.45 uur in Dans & 
Partycentrum Colijn aan de Indu-
strieweg 20 te Uithoorn.

Enige aftekening in 
biljartcompetitie
Regio - Na de vijfde competi-
tieronde komt er enige afteke-
ning in de tussenstand. In bei-
de divisies zijn er drie teams die 
gemiddeld meer dan 40 punten 
per wedstrijd binnenhalen. In Ca-
fé De Merel was het druk. De Me-
rel/Heerenlux 1 boekte met 42 te-
gen 34 matchpunten een solide 
overwinning tegen het vernieuw-
de team van DIO. John Vrielink, 
Bert Fokker en Walter van Kou-
wen wonnen, alleen Kees Grif-
fioen moest de overwinning la-
ten aan DIO’s teamleider Jan Ko-
ridon. De Merel/Heerenlux 3 wist 
op het biljart ernaast geen enkele 
partij te winnen tegen koploper 
Bar Adelhof 1. Richard Schreurs 
en Anne Beeker wonnen respec-
tievelijk van Dorus van der Meer 
en Wim Berkelaar. Eric Verlaan en 
Caty Jansen legden een keurige 
remise op het laken in 24 beur-
ten. Maar de absolute uitschieter 
van deze wedstrijd en deze hele 
speelronde was de prestatie van 
Bob van Kolck tegen Cor van Wijk. 
Bob maakte zijn 33 caramboles 
in 11 beurten, een zogenaamd 
“drietje”. Zijn reactie na deze over-
winning was ook opmerkelijk: “Ik 
baal van die enige poedel”. Het 
kan volgens profsporter Bob dus 
nog beter. The Peanut Bar 2 heeft 
het zwaar als promovendus. Lu-
tis ging er met 45 punten van-
door, The Peanut Bar met 26 pun-
ten beduusd achterlatend. John 
Beets, Ger Ruimschoot en Allan 
Knightly wonnen, Peter Stam red-
de het op 2 caramboles na niet 
tegen Said Metalsi. De Biljartma-
kers behaalde dit keer 44 punten 
tegen Stieva/De Kuiper 1 die 34 
punten bijeen sprokkelden. Bert 
Loogman, Nick van de Veerdonk 
en Jan van Kranenburg wonnen, 
alleen Bart Dirks kon het niet bol-
werken tegen Michael de Kuiper, 
die deze competitie elke wed-
strijd boven zijn aanvangsmoy-
enne presteert.
Bar Adelhof 1 staat bovenaan met 
213 matchpunten op de voet ge-
volgd door Lutis met 211 pun-
ten. Stieva/De Kuiper 1 heeft een 
wedstrijd minder gespeeld en 
staat op 162 uit 4 wedstrijden.

Uitslagen 1e divisie
De Merel/Heerenlux 1 – DI 42-34

De Merel/Heerenlux 3 – 
Bar Adelhof 1 32-47
The Peanut Bar 2 –
Lutis Ventilatietechniek 26-45
De Biljartmakers –
Stieva/De Kuiper 1 44-34

In 2e divisie eerste verlies ASM
Twee teams behaalden de maxi-
male score van 48 punten. De 
Kromme Mijdrecht 1 moest er 
nog hard voor werken tegen De 
Merel/Heerenlux 2, die 29 punten 
op het wedstrijdformulier mocht 
noteren. CenS schoot uit hun slof 
tegen De Springbok 2. De Spring-
bokkers verlieten Café CenS met 
hun staart tussen de benen door 
slechts 18 punten te vergaren. 
Joop Luthart wist van alle spelers 
het meest te imponeren met 19 
beurten.
In De Kromme Mijdrecht was het 
ook een klein feestje, omdat het 
tweede team ook zowaar won 
van koploper ASM met 43-35. Mi-
guel van Nieuwkerk wist de eer 
van ASM hoog te houden door 
te winnen van Egon van der He-
ijden. Frans Versteeg, Ronald 
Gunther en Jos Vermeij speelden 
gedegen naar winst. Tot slot ein-
digde de confrontatie tussen Bar 
Adelhof 2 en The Peanut Bar 1 in 
een 41-34 overwinning voor de 
thuisclub. Erik Spiering, Jos van 
Wijk en Jeffrey Cornelisse gaven 
hun tegenstanders weinig kans. 
Wiebe Elzinga liet echter 7 pun-
ten liggen tegen Hans van Ros-
sum.
ASM staat aan kop met 205 pun-
ten, Bar Adelhof 2 staat er vier 
punten achter. CenS heeft een 
wedstrijd minder gespeeld, maar 
heeft met 160 uit 4 veel kans de 
kopposities te bedreigen. 

Uitslagen 2e divisie
De Kromme Mijdrecht 1 –
De Merel/Heerenlux 2  48-29
De Kromme Mijdrecht 2 –
ASM  43-35
CenS –  De Springbok 2 48-18
Bar Adelhof 2 – 
The Peanut Bar 1 41-34

De kortste partij is van Bob van 
Kolck in 11 beurten, de hoogste 
serie van Toine Doeze met 10 ca-
ramboles (28,6 %). Beide profici-
at.

Schrijf je in voor De 
Ronde Venen Marathon!
Regio - Het lijkt nog ver weg, 
maar over 3,5 week is het al zover: 
de tweede editie van de Hafkamp 
Groenewegen De Ronde Venen 
Marathon. Je kunt je nog inschrij-
ven t/m 5 november voor de Haf-
kamp Groenewegen marathon 
(42.195 meter), Regiobank duo-
marathon (met z’n tweeën afwis-
selend lopen en fietsen) en M’s 
Fitness 10 km.
Al bijna 500 lopers hebben zich 
ingeschreven voor de 2e editie 
van zondag 18 november 2018. 
Het belooft daarmee weer een 
spektakel te worden, met een 
doorkomst door alle 8 dorpen 
van De Ronde Venen! Organisa-
tor Michael Woerden: “We ho-
pen weer op veel publiek langs 

het parkoers, net als vorig jaar. Dit 
was voor de lopers een enorme 
stimulans. En we hopen op nog 
meer inschrijvingen van Ronde 
Veners. Het is extra leuk om be-
kenden aan te moedigen.”
De marathon en de duomarathon 
doen alle 8 dorpen aan, maar ook 
de M’s Fitness 10 km heeft een 
mooie ronde. Parkoersbouwer 
Frans Woerden: “De start is ook bij 
De Eendracht in Abcoude. De lo-
pers gaan via de Horn naar Baam-
brugge en via het fietspad van 
de Vinkenkade weer terug. Een 
mooie en snelle route.”
Kijk voor alle info op de website 
www.derondevenenmarathon.nl 
(met een link om in te schrijven)
en op de Facebookpagina.

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Eerst even een dienstme-
dedeling: we gaan verhuizen! Per 
november aanstaande wordt on-
ze nieuwe speellocatie de zaal 
van Sporthal De Scheg aan de Ar-
thur van Schendellaan 100A in 
Uithoorn. De eerste keer dat we 
er zullen bridgen is op dinsdag-
middag 6 november.
Terug naar de orde van de dag. 
Op een zonovergoten dinsdag 16 
oktober speelden we de laatste 
zitting van de eerste ronde pa-
rencompetitie. Buiten was het 23 
graden, binnen zag of merkte je 
daar niets van. Het was natuurlijk 
wel even een spannende middag 
want promotie/degradatie hing 
voor een aantal paren in de lucht.
De hoogste score viel in de A-lijn 
bij Janny Streng & Sonja Reeders: 
61,46%. Op de tweede plaats ein-
digden Gerda Bosboom & Nel Ha-
melijnck met 56,11% en Mieneke 
Jongsma & Hilly Cammelot wer-
den drie met 55,76%.
De B-lijn werd aangevoerd door 
Marianne Jonkers & invaller Greet 
van Diemen met 58,65% op de 
voet gevolgd door Willie Woer-

den & Ellen Boeringa met 58,33%, 
de derde plaats was voor Cobie 
Bruine de Bruin & Ada Maarsse-
veen met 55,21%.

Uur van de waarheid
En toen was het uur der waarheid 
aangebroken: de eindstand van 
de competitie.  Vier paren uit de 
B-lijn promoveren naar de A.  Op 
één waren dat de hierboven ge-
noemde Cobie & Ada, op twee 
Mattie Overwater & Loes Wijland, 
op drie Willie & Ellen en tenslotte 
op vier Marianne Jonkers & Anne-
ke de Weerdt. Proficiat! Voor hen 
maken plaats Kokkie & Corry, Ti-
na & Cora, Annet & Rini en Euge-
nie & Riet. 
De eindstand van de competitie 
in de A-lijn levert een overwin-
ning op voor Refina van Meijgaar-
den & Cathy Troost, op twee Jan-
ny & Sonja, op drie Gerda & Nel en 
een gedeelde vierde plaats voor 
Ina Melkman & Jetty Weening en 
Elly van Nieuwkoop & Jessie Pie-
kaar.
Volgende week de eerste ronde 
laddercompetitie.

Nel Bakker & Lia Guijt  
in topvorm
Regio - Maandag 22 oktober 
2018 werd met 34 paren de 2e 
ronde van de 2e parencompetitie 
van Bridgevereniging Uithoorn 
(B.V.U) gespeeld in de barzaal van 
sporthal De Scheg.

In deze 2e ronde ging in de A-lijn 
de 1e plaats naar Jan v. Beurden 
& Henk v/d Schinkel met 59,58% 
op de 2e plaats werd beslag ge-
legd door Greet & Henk Stolwijk 
met 55,83% de 3e plaats werd ge-
deeld door de paren Wies Glou-
demans & Marcel Dekker en 
Theo Vermeij & Rob Fasten met 
53,75% op de laatste plaats ein-
digde Marijke & Ger v. Praag die in 
een herfstdip zaten met 38,33%. 

In de de B-lijn ging de 1e plaats 
naar Nel Bakker & Lia Guijt met 
de hoogste score van de avond 
68,75% op de 2e plaats Riet & 
Wim Beijer met 59,22% en op de 
3e plaats Riki Spook & Hans Geels 
met 57,71% op de laatste plaats 
eindigde Corry v. Tol & Kees Geer-
lings met 37,66%.
In de C-lijn ging de gedeelde 1e 
plaats met een mooie score van 
60,42% naar Joke v/d Berg & 
Yvonne de Mare en Til v. Etten & 
Bets Romkema op de 3e plaats 
werd beslag gelegd door het ge-
legenheidspaar Jeanette Das & 
Joop de Haas met 57,29% op de 
laatste plaats eindigde Marja Ba-
ris & Tini Lotgerink met 35,94%

Leerlingen bouwen 
draaiende kermisattracties
Regio - Bouw een draaiende ker-
misattractie. Dat is de opdracht 
die TechNet Amstel & Venen 
heeft uitgeschreven onder basis-
scholen en middelbare scholen 
in de gemeenten De Ronde Ve-
nen, Nieuwkoop en Uithoorn. Een 
vakkundige jury inspecteert al-
le bouwwerken en kiest op don-
derdag 8 november een winnaar 
tijdens de Open Avond van de 
Techniek Driedaagse. Leerlingen 
van groep 7 en 8 van de Paulus-
school besteden elk vrij uur aan 
het bouwen van hun draaiende 
kermisattracties, waarbij zij hun 
inspiratie haalden van de kermis 
bij de Feestweek in Abcoude. ,,Wij 
bouwen de Polyp’’, vertelt Guusje, 
die samen met Indra, Jonathan, 
Sweder en Philip een team vormt. 
,,Dat is een soort paal met octo-
pus-armen, waaraan bakjes zit-
ten die ronddraaien.’’ Ieder team 
kreeg een motortje met stroom-
draadjes en een batterij. 

Rolverdeling
Daarnaast kregen we ook nog 
een zakje met wat satéprikkers, 
doppen van flessen en oude cd’s’’, 
legt Indra uit. ,,Deze onderde-
len mag je gebruiken, maar dat 
hoeft niet persé. De rolverdeling 
in de groep is traditioneel. ,,De 
jongens zorgen ervoor dat alles 
draait en Indra en ik doen de de-
coratie’’, lacht Guusje. ,,Daar zijn 
meisjes gewoon beter in.’’ Elk vrij 
uur wordt gebruikt om verder te 
bouwen, want na de herfstvakan-

tie wacht het bezoek van de jury. 
,,Donderdag gaat de hele school 
op schoolreisje, maar omdat wij 
in groep 8 zitten, mogen wij niet 
mee’’, legt Indra uit. ,,Eigenlijk zijn 
wij dus vrij, maar wij komen te-
rug naar school om onze attractie 
af te maken. Dan is het hier lek-
ker rustig.’’

Space Jam
Verderop werken Roel, Ruben en 
Duco uit groep 7 aan hun ‘Space 
Jam’, de miniatuur versie van een 
metershoge zweefmolen. ,,Ons 
eerste idee was dat deze zweef-
molen niet alleen rondjes zou 
draaien, maar ook nog omhoog 
en omlaag kon’’, legt Roel uit. ,,Dat 
bleek toch een beetje te moeilijk. 
Nu kan hij alleen nog maar rond. 
Het verzinnen van een kermisat-
tractie is niet zo moeilijk, maar 
hoe laat je hem draaien?’’ 
Alle bouwwerken worden door 
een jury beoordeeld. Tijdens de 
Open Avond van de Techniek 
Driedaagse op donderdag 8 no-
vember worden de winnaars be-
kend gemaakt. Leerlingen, leer-
krachten, ouders en andere be-
langstellenden zijn van harte wel-
kom hierbij aanwezig te zijn van 
17.00 tot 20.30 uur in de loods 
van FN Kempen aan de Ooster-
landweg 45 in Mijdrecht. Parke-
ren is mogelijk bij ’t Fort in Am-
stelhoek en Dr. Van der Haarlaan 
in Mijdrecht. Er rijden pendelbus-
sen naar de Techniek Driedaagse.
Foto Rosanne Kok.

Scholengemeenschap Thamen 
milieubewust met Waste Away
Regio - Op dinsdag 16 en don-
derdag 18 oktober hebben de 
leerlingen van de tweede klassen 
van Scholengemeenschap Tha-
men meegedaan aan het project 
Waste Away. Dit project wordt 
uitgevoerd door Stichting Tech-
notrend, in samenwerking met 
JMA (Jongeren Milieu Actief ). Tij-
dens dit project werden de leer-
lingen in vier lessen bewust ge-
maakt van de gevolgen en im-

pact van (zwerf-)afval op het mi-
lieu. Naast het werken aan een 
collage met gevonden zwerf-
afval en het maken van papier, 
stond ook een bezoek aan het af-
valscheidingsdepot aan de Indu-
strieweg op het programma. On-
der leiding van twee enthousias-
te medewerkers kregen de leer-
lingen uitleg over het aanleveren 
en verwerken van diverse soor-
ten afval. Daarna volgde nog een 

kwis. De leerlingen vonden het 
project een leuke en interessan-
te afwisseling met de gebruike-
lijke lessen op school. Zowel voor 
de kwis, als de collage, als het 
beste idee voor een duurzaam 

Uithoorn wordt nog een winnaar 
aangewezen.
Begin november komt de wet-
houder van Uithoorn naar Tha-
men om de winnaar bekend te 
maken.





Doe mee aan de Rabo 
GeZZinsloop op 4 november
De Ronde Venen - Atletiekvereni-
ging de Veenlopers organiseert 
elk jaar de Zilveren Turfloop. De 
dag begint  met de sportieve uit-
daging voor de kinderen: De Ra-
bo GeZZinsloop. Dit is een spor-
tieve loop van 1 kilometer door 
het sportpark aan de Hoofdweg. 
Natuurlijk kun je je best doen 
om de eerste prijs te halen, maar 
we zijn trots op alle kinderen die 
over de finish komen. Daarom 
is er voor iedereen een aanden-
ken. Je kunt al meedoen als je vier 
jaar oud bent.  Er wordt gelopen 
in zes categorieën: meisjes t/m 6 
jaar, meisjes 7 t/m 9 jaar, meisjes 
10 t/m 12 jaar, jongens t/m 6 jaar, 
jongens7 t/m 9 jaar en jongens 10 
t/m 12  jaar. Als je het nog span-
nend vindt, om alleen te lopen, 
mag een van je ouders natuurlijk 
gezellig met je meelopen. 

Argon
Ze starten op de parkeerplaats bij 
voetbalvereniging Argon. Daar 
staan startvakken, aan de kleur op 
je startnummer kun je zien in welk 
startvak je kunt gaan staan. Van-

af de start lopen jullie eerst door 
het park, rondom de voetbalvel-
den, en dan finish je op de lekker 
brede Hoofdweg. Genoeg ruim-
te om degene die voor je loopt 
in te halen net voor de finish! Di-
rect na de finish van de jongste 
kinderen is de prijsuitreiking in de 
sporthal. Tijdens de prijsuitreiking 
worden er leuke (sport)prijzen 
verloot, dus kom zeker even kij-
ken bij de prijsuitreiking. De ou-
ders kunnen ook meelopen met 
een van de langere afstanden: 5, 
10 of 16,1 km. Voor meer informa-
tie zie de website: www.zilveren-
turfloop.nl De Zilveren Turfloop 
is een onderdeel van het Zorg en 
Zekerheidcircuit. Deze bestaat uit 
acht lopen in de regio. De Rabo 
GeZZinsloop is cool, er doen veel 
kinderen mee, het zal dus druk 
zijn bij de start. Vraag je ouders 
de auto thuis te laten, en op de 
fiets of lopend te komen. Je kunt 
je inschrijven in sporthal de Phoe-
nix of een mailtje sturen naar: 
GeZZinsloop@zilverenturfloop.nl. 
Dan ligt je startnummer al voor je 
klaar in de sporthal.

CSW en ARC in evenwicht
Wilnis - CSW en ARC maakten er 
zaterdag in Wilnis een boeiend 
voetbalgevecht van. Het leverde 
uiteindelijk geen winnaar op en 
hoewel de 1-1 pas heel laat viel 
voor ARC was de uitslag wel te-
recht. Een aftastend begin van 
beide ploegen met het mees-
te balbezit voor ARC. Maar om-
dat beide ploegen hun defen-
sies prima op orde hadden ont-
stonden er vooralsnog weinig 
kansen. ARC kreeg een mogelijk-
heid na een voorzet maar de kop-
bal verdween in het zijnet. CSW 
werd dreigend na een combina-
tie tussen Mike en Dave Cornelis-
sen maar de lage voorzet eindig-
de in de handen van de doelman. 
ARC kreeg wat hoekschoppen te 
verwerken en kreeg ook een paar 
vrije trappen te nemen. Soms 
ontstonden er wat hachelijke si-
tuaties maar steeds kon het ge-
vaar worden gekeerd en CSW had 
geluk toen uit een hoekschop 

maar net naast werd gekopt. Aan 
de andere kant een kans voor 
Vincent van Hellemondt na een 
prima aanval over links maar de 
ruimte was net te klein om doel-
treffend af te ronden. Bijna leek 
ARC voor rust op voorsprong te 
komen toen de bal op de rand 
zestien goed werd teruggelegd. 
De pegel van afstand leek zo in de 
kruising te belanden maar Rahim 
Gok wist de bal op schitterende 
wijze uit zijn doel te tikken.

Voorsprong
Na rust kwam CSW al na 6 minu-
ten spelen op voorsprong. Een 
hoekschop van Menno van der 
Leeden ging over alles en ieder-
een heen en kon bij de tweede 
paal worden ingetikt door de at-
tente Maikel Pauw.
Een flinke opsteker zo vlak na rust 
voor de ploeg uit Wilnis. Na de-
ze treffer was het ARC dat steeds 
sterker werd, het drong CSW te-

Atlantis B2 
ongeslagen 
kampioen!
Mijdrecht - B2 heeft alle korfbal 
wedstrijden gewonnen op het 
veld. Luc, Jeffrey, Lisette, Denise, 
Anne, Mirthe, Femke en Maura 
spelen alle 8 voor het eerste jaar 
in de B dus extra knappe presta-
tie zei Hans Klijn op het zonni-
ge dakterras. Het feest was com-
pleet samen met de coaches Jel-
le en Niels met medaille, taart en 
bloemen en een welverdiend ap-
plaus van alle familie en vrienden. 
Op naar een sportief en gezellig 
zaal seizoen die na de herfstva-
kantie gaat starten in de Phoenix 
Mijdrecht.

Klaverjassen 
de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen 
op vrijdag  26 oktober 2018 om 
fraaie prijzen  in Café de Merel. Er 
worden vier ronden van zestien 
giffies gespeeld en dan worden 
de punten bij elkaar opgeteld en 
is de winnaar of winnares is be-
kend, aanvang 20.00 uur, aanwe-
zig zijn voor de inschrijving 19.45 
uur. Ook zal er een tombola ge-
houden worden met schitteren-
de prijzen. Café de Merel, Arken-
park Mur 43, Vinkeveen, tel. 0297-
263562, e-mail thcw@xs4all.nl.
Hier volgen de datums voor de  
nieuwe prijsklaverjas competitie 
2018/2019, in 2018 26 oktober, 9 
en 23 november, 7 en 21 decem-
ber. Voor 2019, 4 en 18 januari, 1 
en 15 februari, 1, 15 en 29 maart, 
12 en 26 april, 10 en 24 mei, 7 en 
21 juni en 5 juli. Alle datums on-
der voorbehoud. 
De totale uitslag van afgelopen 
vrijdag was als volgt:
1. An Pothuizen  7152 ptn
2. Ed Valk  6764 ptn  
3. Jan v. Kouwen  6633 ptn
4. Jan Landwaart  6518 ptn
5. A.v.Scheppingen  6510 ptn
En de poedelprijs was deze avond 
voor Peter v. Kerkwijk met 4901 
punten.

Bekerkraker in Vinkeveen
Vinkeveen - Op deze mooie 
herfstmiddag moesten de Hert-
ha mannen aan de bak tegen Al-
liance uit Haarlem. Beide teams 
waren poolwinnaar en deze wed-
strijd ging alleen de winnaar 
door. Meteen na het eerste fluit-
signaal stond Hertha onder druk. 
Daar wisten ze zich niet onder-
uit te voetballen en dat resul-
teerde in een paar enorme blun-
ders in de achterhoede. Binnen 
een kwartier stond het 0-2. In 
het verdere verloop van de eer-
ste helft kwam er langzaam wat 
lijn in het spel en bleef de schade 
beperkt. Alliance kreeg nog een 
paar mooie kansen maar Cooper 
stond op de goeie plek. In de rust 
heeft coach Mitchel een donder-
speech afgestoken om de man-
nen wakker te schudden. Dat was 
te merken want er kwam een heel 
ander team het veld in. 

Onder druk
Vanaf de eerste minuut werd Alli-
ance onder druk gezet en na een 
minuut of zeven maakte Daan de 

aansluitende treffer, 1-2 . Het ver-
volg was nog mooier. Na weer 
een mooie aanval en een prach-
tige voorzet tikte Yanick de gelijk-
maker binnen, 2-2.  Alliance was 
ineens wakker en kwam weer een 
paar keer gevaarlijk richting het 
Herthadoel maar de achterhoede 
loste dat voortreffelijk op. Een su-
perspannende eindfase brak aan. 
Bij een gelijk spel moesten penal-
ties de beslissing brengen maar 
zover liet Hertha het niet komen. 
Na een serie combinaties werd 
een paar minuten voor tijd een 
prachtige aanval opgezet. Van af 
rechts werd de bal voorgegeven 
en Ryan gleed de bal het doel in, 
3-2. Het hele team rolde over de 
doelpuntenmaker heen. De laat-
ste minuten kwam Hertha niet 
meer in gevaar. Daan de Boer, 
Daan de Bruin, Ryan, Teeraphum, 
Tibor, Cooper, Mark, Nick, Rens, 
Sebastiaan, Kaj, Noel en Yanick 
toonden inzet en passie bezorg-
den de enthousiaste supporters 
een zeer spannende voetbalmid-
dag.

Argon JO15-4 thuis bij Boni
Mijdrecht - Vorige week was het 
dan zover, de nieuwe voetbalk-
leding arriveerde onder luid ge-
juich in de kleedkamer. Alle spe-
lers mochten het fraaie textiel 
aantrekken voorafgaand aan de 
bijbehorende fotosessie en 2e 

competitieduel. Onze dank gaat 
uit naar Jan de Jong van Boni su-
permarkt gevestigd in de Lin-
deboom te Mijdrecht voor deze 
fraaie geste. We zullen trachten 
de naam in stijl uit te dragen.
Vlnr.: Sonny Schraal, Romeo 

Vinkeveen - Al sinds 1957 is 
Gymnastiekvereniging “Atalante” 
de plek in Vinkeveen om te gym-
men/turnen. Helaas heeft de Ver-
eniging voor dit nieuwe seizoen 
2018/2019 geen nieuwe train(st)
er kunnen vinden en daardoor 
zijn in september de lessen niet 
gestart. Ze zijn nog steeds op 
zoek naar een leuke, enthousias-
te train(st)er, dus als je bevoegd 
bent en je het leuk lijkt om op 
woensdagmiddag en avond de 
lessen te verzorgen, neem dan 
graag contact met hen op: info@
gvatalante.nl. Ze hopen het vol-
gende seizoen gewoon weer ver-
der te kunnen gaan.

Storm, Jairo Mijnals, Casper San-
nes, Milan Droog, Devante Mar-
tina, Abdoel El Mourabit, Pablo 
Atanes, Mathijs Bergema , Wesley 
van Dijk, Arnout van de Veen, Ri-
cardo Kramer, Daan Kentrop en 
Milan Sprengers.

rug op eigen helft maar grote 
kansen leverde dat niet op. Wel 
gevaarlijke momenten uit hoek-
schoppen en een vrije trap recht 
voor het doel werd door Rahim 
Gok knap onschadelijk gemaakt. 
Doordat CSW wat meer ruimte 
kreeg had het zomaar de voor-
sprong kunnen vergroten en ze-
ker toen ARC met 10 man kwam 
te staan na een rode kaart voor 
een verdediger.
De verdediging van ARC kon 
maar net voorkomen dat van Hel-
lemondt tot scoren kon komen 
na voorbereidend werk van Jus-
tin Blok en Kenzo Brown en na 
een goede aanval kwam de bal 
zomaar voor de voeten van Mike 
Cornelissen die snoeihard uit-
haalde maar de bal centimeters 
naast het doel zag gaan.

Het slotoffensief was voor ARC en 
in de allerlaatste minuut van de 
officiële speeltijd kreeg het als-
nog de verdiende gelijkmaker 
toen de spits ongehinderd kon 
binnenkoppen.

Toekomst 
GV Atalante

‘  Mijn kinderen
zijn het er volledig
mee eens.’

‘Een ander
een beter leven 

geven, daar 
word ik 

warm van.’ 

Kijk op toegift .nl en
ontdek hoe uw idealen 

kunnen voortleven.
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Uithoorn - De verbouwing en 
uitbreiding van de winkelruim-
te van Albert Heijn Jos van den 
Berg in winkelcentrum Amstel-
plein gaat naar wens. Augustus 
dit jaar werd er een begin mee 
gemaakt. “Het eerste gedeelte 
van de uitbreiding wordt woens-
dag 24 oktober opgeleverd. Dat 
is het stuk langs de Schans vanaf 
waar tot voor kort Gall & Gall zat 
– die nu gevestigd is in de vroe-
gere Blokker winkel - tot en met 
de ruimte van Bakker Bart aan de 
Koningin Máximalaan. Dan is de 
casco ruwbouw daarvan klaar, 
maar vanzelfsprekend nog niet 

ingericht als winkel,” laat Jos van 
den Berg ons desgevraagd we-
ten hoe de verbouwing er nu 
voor staat. “Het definitieve in-
richten gebeurt pas begin vol-
gend jaar. Voor het einde van dit 
jaar hopen we dat stuk wel klaar 
hebben in die zin dat eind janu-
ari de scheidingsmuur tussen  
het nieuwe deel en de bestaan-
de winkel er tussenuit kan. Tot 
dan blijft onze bestaande super-
markt gewoon draaien. Uiteinde-
lijk gaan we de nieuwe winkel op 
13 februari 2019 feestelijk ope-
nen. Dat houdt in dat we 28 ja-
nuari de huidige winkel tot aan 

Verbouwing AH Jos van 
den Berg op schema

dat tijdstip gaan sluiten. We heb-
ben veertien dagen nodig om 
ons opnieuw in te richten. Ko-
mende weken gaan we de ruim-
ten voor onze kantoren, kantine 
en opslag alvast in orde maken 
op de nieuwe locatie achter Gall 
& Gall.” Aan de buitenkant valt 
er deze week wel al wat te zien 
van de verandering. De nieuwe 
raampartijen aan de Schans en 
de Máximalaan worden voorzien 
van een folie waarop men het in-
terieur van de nieuwe winkel kan 
bewonderen. Dan is het net als-
of je van buiten naar binnen de 
nieuwe winkel inkijkt. Daarmee 

is AH Jos van den Berg de eerste 
in Nederland die dit laat doen. 
Dat houdt tevens in dat het blau-
we scherm rond de bouwplaats 
deze week ook verdwijnt. Dat 
ziet het er voor het aanzien van 
de gevel alweer een stuk mooi-
er uit, zeker met het oog op de 
feestdagen. “Nogmaals, in de be-
staande winkel is en blijft ieder-
een van harte welkom. Jammer 
dat we voor de feestdagen on-
ze klanten niet een geheel ver-
nieuwde en uitgebreide super 
kunnen presenteren, maar dat 
gaat helaas niet eerder. Ik wil wel 
verklappen dat nieuwe super 
2.000 vierkante meter netto win-
kel oppervlak krijgt. Tel daarbij 
600 vierkante meter op aan extra 
gebruiksruimte voor kantoren, 
kantine en opslag. In totaal dus 
2.600 vierkante meter bruto en 
daar zijn we heel blij mee,” aldus 
Jos van den Berg die zijn wens 
voor een ‘Large super AH’ einde-
lijk in vervulling ziet gaan.






